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 םרוט ןקידעקָאלג ןיימ ןופ רֶעכָאפ רעטשרע רעד
 ...ןעלמיה ןופ רענעדלָאג שורּפ ,ָא ,ריד וצ --

 ! םרוטש ףיוא טגיווָעגפיוא טָאה טניוװ-רעגנילק רעטלַא רעד

 ! ןרעיוט סהעיקש ןופ ,רעהַא -- ,ןעגנילשזדנָאלּב ,ךיז טלייא ,6

 ןענוז ךיז עדנַעקנערט ןופ ןטנורגּפָא עטיור ףיֹוא --
 !ץרַאה קיטולּב ןיימ -- עלעקּפוילש ַא סיורַא ךיא ײּפש
 ! םירבק סעדייז ןופ עקילײה ןופ ץמַאזנייא רעטכָעװ ,ָא

 ןרעיומ-סעילַאװכ עמוטש טימ ַץשיטכאנ תופקה'נ --
 --,גנילירפ םעד סיפ וצ ּפָאק ןיימ דנילּב רעדיײלש ךיא

 ,סַאג יד ןקינוזַאּב רימ טימ ךָעלעקשטיר ןלָאז ןוא

 ...ןליװ ײז סָאװ ןוא דרַע יד ןרעקָעלגרַאפ

 ,ןוז ,רעמַאה ןייד --

 ,טײרג זיא ןעמָענפױא -- ,עלדַאװָאק ַא יװ ,טסורּב ןיימ
 קעה עטילגעצ עניײד

 ,דלַאװ רעטרירעג טינ ךָאנ סצרַאה ןיײמ טרעהרעד ןיוש טָאה
 ! טלַאּפש --

 געװ םעד טצכַערקרָעד ךַאילש ןופ טייז רעטכער ףיוא
 ...ןיּפש ַא יװ ,ץצרַאװש ַא רופ ַא

 ,צנורט רעקידנָצקניה ןופ קָאלג-רעיורט ,ָא
 ,דירפ עקידמערוטש ןימ ןּבױרּפָא טינ טניײה טסעװ

 ...!קינוז זיא טײז עקניל יד --

 ,ןגָאר ןײק טינ טנײה רימ ףיוא גײלרַאפ ,טָאטש ,ךימ טיה טיג
 ,ןפיורש ןײק טינ טנייה רימ ףיוא ףרַאוװרַאפ

 ,ןפיולטנַא טשינ לעוו'כ --
 ןגָארטרַאפ טינ ץעגרָע ןיא ׁשָער ןיימ ,טנייה ,לעװ'כ
 .. .ןַעגנערּברעד טינ ץֵעגרַע ןיא ןײלַא םיא לעװ'כ

 ,רָעײגיײּברַאּפ ,רֵעהַא --
 ! ןָעקנָערטרעד דיירפ ןיא ךייא טימ סַאג ןפיוא ךיז

 םערוט ןקידעקָאלג ןיימ ןופ רעּביפ רעטשרע רָעד
 ,. .ןצלמיה ןופ רַענעדלָאג שורּפ ,ָא ,ריד וצ ,ריד וצ

 | םערוטש ףיוא טגיוועגפיוא טָאה טניוװ-רעגנילק רעטלַא רעד



 לָאש-גָאװ עקיײװצ ַא עניײמ ןופ סעגר ןופ ןטייק ףיוא ךיז .טגיוו ןוא
 -- ןײש-גָאט ןטימ טכַאנ יד --

 לגנַאז םָענעדלָאג ףיֹוא -- טַעשזַאסרַאפ לגילפ טימ ןָעיינש ןופ רעלדָא ַא

 . . .ןעגנַאהָעג -- ץרַאה-ןוז ןופ

 ,רעּבירג ,ָא ,לָאש-גָאװ ןופ רעמַע עקיטשרָאד ,ריא ,טינ רימ ךָאנ טרעּביפ ,ָא

 ...רעּביא -- טינ ץעגרַע לעװ'כ

 .לָאש-גָאװ ןופ סעינָאלד עשלגילפ ,ךייא--ךיז טיורטרַאפ ,רעדנילּב ַא ,ּבָאה'כ ךיילגוצ

 ...!ןײש-גָאט ןטימ טכַאנ ,ָא --







 ,שַא ןופ םענעּבױהרעד ,רימ ףיוא.. ,
 ...ןייז ךַאװ ןופ ןוא הריש ןופ ןיורק יד ןַאגעגפיוא זיא
 - שער ןיא ןטלגילפעגפיוא -- .ןעד רימ ,ןעל רימ ,ָא -

 ...?ןצרַאה ןיימ ןופ רעדלעוו ןקַאה ןרעוװרַאפ

 ןַאּפש ןדנילּפ:טלגילּפַאּב ןיימ ךָאנ
 .. .ענעסעגרַאפ ןגעוומוא ץעגרע ךיז ןּבָאה טקנעּברַאפ

 -- ןַאמערָא ןטלעטשרַאּפ -- ,רימ ,ןעד רימ ,ָא --
 ..?ןטסעמעצ דרע יד טירט ןופ ךעליתוא טימ

 ,טיצלָאמ ןעמייהעג רעייא ךיז םולח ךיא --
 ,קרעמ עקידנעמיוש ,ןעמיור ,ָא

 ,גרעּב עקידטייצלָאמ ,ךייא ךיז םולח ךיא
 ,..ןייוו ןָא ןוא ןטיורּב ןָא שיט ןטיירגעג רעיא

 ;ףור רעייא ךיז רימ טמולה ןוא

 ,ייג רעהַא --
 ,רוכּב

 ,ייג רעהַא --
 ..!ןיק



 טריּבעגסיױא סמדָא עוויוו ַא
 ,ןענייש ןופ יינש םעד ןרוּכש טימ

 ...ןעניגַאּב ןופ סרעגיוז עקידנענוז ןגיוז טימ
 ,םעניימ ןופ ץרַאה-רוּכש ןופ ךעלעיינש ןטניװ ןגָארטעצ --

 .. .?ןעניִגרַאפ טינ ןטניוו -- ךיא לָאז סָאװ

 ,ךיוּב רעטכעוושרַאפ ,רעטנרעטשעג ,וד ,ָא
 ,טולּב-ןסּפעש טימ רעטקיליװַאּב

 . !ךיוה עטכעוושרַאפ ,וד ,ָא
 ,םעניימ ןופ ץרַאה ןופ דלַאװ ןטקַאהעגסיוא ןיא --

 -- ,רענייצ טימ ןטעזירגעצ שטרָאט ףיוא
 ...ןענופעג טשינ ךיז ור ןייק ךיא ּבָאה
 ...רענייק ,רענייק ךימ ליװ ןטלַאהַאּב ןוא

 ,ןעמוג ןפיוא ןגיײלרַאפ עלעטעלּב קיצנייא ַא --
 עּברעװ ןופ ןעזירגּפָא רעגניפ ןטסדנימ ַא --

 - ,ןפייפ. טימ עלעפייפ -- ךימ טסיירט ,ךימ טסיירט ןוא
 - ,ןעמוק רעדלעװ עלַא ןופ דיירפ טימ ךעלעגייפ ןוא

 ?ְןיּב רעװ ,רעמייּב -- ךיא ...ץרַאה ןיימ -- שינעקירטרַאפ ַא רָאנ
 ,ןפיילש גנַאל ױזַא ןייטש ַא שטרָאט ןָא ךיא לעװ

 ,ןרָאי ןופ ףיט ןָא ךָאי ןיימ ףרַאש'כ יװ
 ,טכיל ַא - םיא ןופ טעװ ןייגפיוא זיּב
 ןרָאק רעדלעפ ףיוא טולּב-ןטסּברַאה יו

 ,  ...ימ ןשירעדרעמ ןוא ןגעוומוא ןופ דיירפ טימ

 ,געט:טריּבעג עשרעדלעפ ןופ דיירפ ריד סָאװ וצ --

 ..?יפ עדנרעטיפ רעקידנטערפ ,טנורגּפָא ,ָא
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 . ,ֿגעט עטּפעקעג ,ריא ,,ייה

 ,הינ ףיוא ענעּפמירשעגנייא ןטלעוו וצ ענעּבירטרַאפ

 טכַארטרַאפ ךעלעּפמעל טימ טייל-רעזייוו עקידלמערד יװ --

 .י .יּברַאפ ןדנפיול ַא - גוצ ַא -- ךרוד ןטייצ ןזָאל ךימ

 ,געוו ייּב געוו רעּביא ךימ טמענ ןוא
 ,דֹוס ןטעװעּפמעטשרַאפ:םוטש א

 - ,'ףלא, עטגָאטעגפיוא יד -- טלעװ-גנילטשרע ןופ --

 ,טנעה יד ןיא רענייטש טימ סנ ןטשרע םעד --

 ,ּביײל וצ טּפעלקעגוצ רעטעלּב טימ

 ,טּבלַאהעצ גניר-ןגיוא ןקידהפרש טימ

 ...ןטייז:ןטלעװ עלַא ףיוא טמָארטשעצ

 ,ןטייוו עקידנטרַאװ ,עקידנכַאװ ,ָא
 ,טּבלַאזעג - עקינוז ןרינשלקיוו:ןגעוו ףיוא --

 ףיוא לַארטש ךיא ןיִילַא
 דרע יד ןקיטסימַאּב ,ןחטש ןסקַאװַאּב
 ...:טכעלשעג ןקינוז ןיימ ןופ ערז טימ
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 ,רימ עוויוו ַא
 טײצלָאמ ןעמייהעג םוצ עטכַארּפעג ,ענעפוררַאפ טסעג ,ריא

 ,ןצלָאטש עטשיילפעגסיוא ןופ ץנעט-רענייּב טימ
 .. .טָאגּפָא ןטלעוװרעדסיוא ,רימ

 ּפעלש ךיא ,גָארט ךיא --
 ,ריט רעקידצענעג רעיא וצ

 ...!ןטּפעקעג םעד ,רעדורּב ןיימ

 ,רױּפַאק טגיילעגסיוא סמלצ-ןגעוו רָאנ
 :ןעייק עטיירדעצ סנטסַאקנייצ יו

 ,רוכּב ,ייג רעהַא --
 *..ןיק ,ייג רעֶהַא

 ,טלעוו ןטייז עלַא ,ריא ,ךַאװ רעשירעפעלש .ןופ ּפָארַא --
 -- ,טעקַאנ ןטנוזעגסיוא ןופ ,טיײצ:רעצנַאּפ רעקידרעווילג וד ,ּפָארַא --

 ?טלעפ -- רעגניפ עקיטשרָאדטולּב עניימ ןופ ןייש ןעמעוו ןוא
 ּ ! טלעּפַאּב --

 -- !רעהעג:טנעה ןקידנעמיורט ןיימ טשרָאד סע רעװ ןוא
 } רעהַא



 ,עגעגנַאגרַאפ ןטרעדנוה-רָאי ,ךייא עוויוװ ַא
 ,תורוד עטקַאהעגסיוא רעדלעוו ,ָא

 ,..גנַאג ןיימ ןופ גָאלשוצ ןקידנעשזדנַאלּב טימ -- ךייא עוויװ ַא
 ,ןרעיוט ןופ ןעלדיטשייּב ייּב שטייּב-ריוּבקע טימ

 ...ןליונק עקודנעגנַאלק-לקיװ עניימ ןופ קירעשייא טימ
 !דרע-עלעל ,עוויוו ַא ,ריד ןוא

 ;ןליופעצ ןיימ טימ ךיא לעװ ןרעּפכורּפַאּב ךיד ,א

 ,לדנַאװרַאפ ךיא ,ןגיוא עניימ ,ךייא ,עשידלעפ ןעגנַאז ןיא..,
 ןרעג טעװ טולּב ןיימ

 ...ןעלדנַאמ ,ךייא ןעקנירטנָא
 . ןפַאה םוצ ןעשזדנָאלּבוצ ןלָאז ןפיש - ןוא

 ןרעטש ןקידלזניא-ּבלַאה ןיימ ןופ
 ,ןעמי ןופ עדנּפַאלק רעצרעה ףיוא

 ..ןלעװ - דילּפָא ןיימ ,ןטניוו -- םעטָא ןיימ
 *ת, יד ןסילשפיוא ,דָאר-יירד ,ךיז יירד ,ָא --

 ...ףױרַא ןקינוז-טענילכראפ ןיינ וצ
 ,ןעמַאזרַאפ ןטייצלָאמ ףיוא ךיז ךיא ןָנק יװ

 ..1ןעמַאטש ּוװ ןוא ,ןעלצרָאװ ּוװ ןוא
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 ,רעײגיײּברַאפ -- ,ךייא עוויוו ַא

 ןסַאּפמָאק עקידרוּכש טימ

 ...ןרעל עקידנצנַאט ףיוא

 ..?ןגיוא ןופ ךעלעּברָאט עשירעלטעּב רַאפ

 ןסייּבנָא ןטשרע טימ ,ךייא עוויוו ַא
 ...ןרעטש ןופ דנַאל עקידנעשזדנָאלּב סָאד

 ,,!סיפ יד ןופ רעגניפ עטסדנימ יד ןעזירגּפָא ןטשרע ןטימ ןוא
 תואיבנ טימ ןעלטניּפ סניימ ּבייל ףיוא --

 ,ןגייווצ ףיוא יװ ,ןעָארק ךיז
 ,ןרעוװש םעטָא ןיימ טימ ןטניװ ןוא

 ןגייל
 ,ןעניגַאּב םעד ןוא טכַאנַײּב םעד

 ?ןרעװרַאפ ךעלעגייפ -- ךיא לָאז סָאװ --
 { ןעניגרַאפ טינ ןטניוװ -- ךיא לָאז סָאװ --
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 ,ײג ךיא -+

 - גָארט ךיא
 . .!גָאט ןטסקעז ןופ ןייש יד
 ,ןּפיט עטּפעקעג ! 7 וצ = 0

 : ...ןיק ,ןיק --
 , !רוכּב יג רעהַא

 0 טא ,ייג רעהַא



 ,רעצ ןיימ ביל רַאפ ןָא םענ'כ
 ,גצרועג ןָא םיא םענ ךיא

 ...ןייטשסיוא םיא לעװ ךיא --

 ,ערַאד ןטסירּב יװ ,טנעה עניימ ןעניר טנורגּפָא םוצ

 ...עטשיוטעצ יו

 ,.יגעוו רעדנַא ןַא -- סופ רעדעי ןוא

 ,ךיוה עקידהרקע ,וד ,ָא
 ! רעטכיל עטשטנעּבעגסיױא טימ

 ,רעטכיד א ןופ ןגָארט ןיא טסומ וד ןייגרַאּפ =
 .חיר םעד טָאה סָאװ טּפַאזעגניײרַא

 זָארג ןקידנגעװיײּב דליוו ןופ
 ,טסָארפ ןקידנֹופצ ןטסיוװ ףיוא

 ,..ןטזיורקעצ ,ןטעטסַארכעצ

 ,רעצ ןיימ ביל רַאפ ןָא םענ'כ
 ...!ןייטשסיוא םיא לעװ ךיא --
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 ,ןגיוזעגסיוא ןוא קירעגנוה ןייטשפיוא ןגרָאמ לעװ'כ
 ...ןעיינש עטקילפעגנָא עשירפ ּוצ ליומ ןיימ ןגיילוצ לעוו'כ
 ...ןּפיל עניימ ןופ םַארג רעד לָאז ןָאט גָאלש ַא טולּב ןוא

 ,ןעיײװרַאפ טינ טסלָאז ,טניוו-ןופצ ,ּוד --
 ...ןעיינשרַאפ טינ טסלָאז ,ןרעמעלקרַאפ טינ טסלָאז

 ,ןרעטש ןטמיױזעגמורַא טינ ייּב ןיימ ייּב זָארג ןּפיצ ןטכַאנרַאפ -
 ,ןגױא עניימ ייּב געט עסייה -- ןעקנורט עשִירּבדמ ןעלמעק ןוא

 ...ןגיוזעגסיוא ןוא קירעגנוה ןייטשפיוא ןגרָאמ לעוו'כ --
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 יד
 , קי

 ,סענורט עקידהּפוח ןופ ץנעט ,ָא ר
 .טיוט ןופ עכוזַאּפ ערַאד ,ָא

 ,ןענופעג טנייה געלטכַאנ ַא ּבָאה ךיא
 ..!טיורּב ןיימ טנייה ךיא ּבָאה ןצלַאזעג

 ,ןטייז צלַא ןופ ןעמוקנָא ייז טזָאל ,ייז טזָאל ,ָא
 3 ,...טירט יד ןגיילסיוא ייז טזָאל ,ייז טזָאל ,ָא

 . = ,ןטײװ עקירענייּב ןופ ןלַאש-גָאװ ףיוא --
 ...דיל ןיימ סיוא ךיז טגעוו ןיוש ור טימ -







 .א

 ,רענעּברָאטשעג ,ריד ףיוא 1
 ...עטצעל יד ,גנונעּפָאה יד --

 רעטסנעפ ןופ עשעטכַצנ ןענָאפ טימ

 ,עטצעזעגסיוא
 ,טעּברַאט עצרַאװש טימ יוװ ךיילג

 -- ,ןטעּבעג ףיוא טקידיײלעגסיוא
 .. :ןטעשטעמ ןוא סרעטסיולק ,ןזיולק ןטרַאװ ךיד -

 ,תמ ,הרּבזה ןייד ףיוא
 ...טסיירט עטצעל יד

 ןציירק עדנטסַאקנייצ עליופ טימ
 ,ןצינש ךיז

 עקיצנייא רענייצ ןּפרַאש
 ,..ןציּפש עשירעטסיולק ןופ עדנלע ןופ

 ,סערפ ַא ףיוא ןוא
 -- ,לָאמסנק ןשיטכַאנ:ּבלַאה ןליטש ַא ןופ יו

 . ,.:סעלסַאי עשירעלטעּב ןעלסַאג ךיד
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 ,רענעּברָאטשעג ,ריד ףיוא
 ,..עטצעל יד גנונעפאה יד

 ,ךצלטכיל עקירעטיצ ןופ ךעלענָאפ-העיקש טימ
 . צשיטניה סרעקעל טימ ױװ ךילג 07

 רעצעלּפ עקידעקטַאי ףױא = |
 *- ,ןטעטש ןופ ןוא רעפרעד ןופ ןטכַאנ:ּבלַאה עּביוט ןיא
 +4 ! ןטעשטעמ ןוא סרעטסיולק ,,ןזיולק יא 7



3 

 דוּצּכ ןטשרע ןטימ ךיז טלייא ,ךיז טלייא ,ָא
 ...ןרעהַאּב ןנמ:רּב םעד ,תמ םעד

 - ,טעװ ָאד עכעלרעייפ ַא ןייז עוויוו א -
 ...!ןרעה טעוװ טייקיּבייא ךייא--,ךיז ,ןּבָאר ,טרעטסײנַאּב
 ,רעמ םיוש ןייק טינ טנעייל עקידגאטנוז ןּפיל ףיוא
 ,רעמע עקידנעקניה ןופ ץנעט טימ ,עשרעגיז סרעגָאז ,ָא

 ...רעמיורט עטקנעּבעגסױא ,ָא ,רעהַא ,רעהַא --
 ,רעמעלאּב רעשרבק 'רעצרַאװש ַא טרַאװ ןיוש

 ,..טעװָאקרַאפ טייקיּביא טימ גנורעטסײנַאּב יולּב ַא
 ...ןרעוש ןוא ןענעװַאד - ,ןצלקעלג רעקעלג ןוא

 דֹובּכ ןטשרע ןטימ ךיז טלייא ,ךיז טלייא ,ָא --
 ...!ןרעהַאּב ןנמ-רּב םעד ,תמ םעד

:3 
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 ,ןצרעפ ,ןציירד ! טכַאנ=ּבלַאה -- ,רעקעלג-- = |
 !וצ רעהַא -- סעקרענייוו רמז:ילּכ = -

 ,ןָא טיירד רעקרַאטש ןעלגרָאג ,ןעגניצ
 .ןךַײא דיירפ --?רעדיײא 1 רדנ ַא ךייא --|

 !ןטײלגַאּב ןייג רעכיג רימָאל
 1 טסעג ,ריא טמַאז ,ריא טנייז ּוװ ,ָא

 . ...תמ רעד סיוא ךיז טרַאװ טינ ,טרַאװ

 / .תטימ ַא טדניּב ,סרעּבערגַאּב ,ייה
 .ףעבערג -- סנקעטש ןוא קירטש ןוא ּפול

 / הטימש טנייה ָאד ןסיירעצ רימ --
 : טיירש ראגייצ:הלזג יד ףיוא
 ,{טיײצ - )0



 רעדנּווו:זייּב םוצ --
 ׂ -- ,רעדנּוװ:זייּב םוצ --

 סעּבַארקש עטלַא ןוא סיפ עליוה
 ...ךעלגייא עניילק-שינלזג ןוא

 סעּבַאּב-םינקז טימ ךיז ןעקשוש
 רעדניק עניילק סעּכַאּב טימ ןוא

 רעּבערגַאּב םעד -- בנג ןטימ'נ
 ,עדנילּב טרָאד ךיז ןעגניד ,ןעגניד
 !טײל:עמערַא ,ייה ,ךיז טריר --

 ,ןגעוו יד טינ טרעפעלשרַאפ ,ייה
 ;סיֿפ ענעטשרעטנוא יד טּפעלש
 ,עקנַארק ןוא עקיצערק ,סרעלטעּב
 ,ןגָאר ףיוא טקָארּבעגנָא ,ךעלדיימ

 ןייג ןייא רָאנ טעז
 ןגָארטרעד ןוא

 ': ,1 תואיבנ עשרעּבערגַאּב יד
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 ,רעגערט ,ךיז טריר
 ,םלוע ,רעכיג

 .. .ּבוטש יד סיוא טרָאד-טזָאלּב קידייל
 םלוע:תיּב ןשיקרַאמ ןפיוא

 +..ּבורג ַא ךייא ףיוא גנַאל ןיוש טרַאװ

 ,ןצרעפ ,ןציירד -- ! טכַאנ-ּבלַאה ,רעקעלג
 ּוצ רעהַא -- ץרַאה ןיא ןייטש ַא טימ

 ,תעל:תעמ םענעגנָאהעג םוצ
 ,.!תמ ןרַאפ ןויזּב ַא -



 .ד

 . . .ןטלעטשרַאפ ,ןסיװרָאּב ,רעלטעּכ ,רימ. . ,
 -- ,ןגיוא-רּבדמ ןופ עשילעה סנוויוא-ךעלַאק טימ

 ןטלעק ןיא ןוא ןציה ןיא
 .  .ןגיוּבעג לעווש ַא - ךעלרעטסנעפ ענייד ייּב

 ,ןייטש-רעגלַאװ ,רימ --
 ןעשעג
 ןייז זיא

 ןייד

 , .!סיירפיוא רעקידהעיקּת

 ,ץרַאה ןסירעצ-קידהעיקּת ,ָא-
 תורפוש ןופ טכַאנהפרש ,ָא

 ,טיוט ןופ ןוא
 ,טיורּב לקערּב ַא --

 ..!סטרַאדרַאפ ַא לקערּב ַא --
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 ,ךימ םייה ַא טרַאװ ןכיוה ןיא זא ,טעיורטרַאפ רימ םערוטש ַא טָאה

 ,רעמייּב ןופ ענרעּבליז ןּבָאה תורונמ ןּבָאה ןריווושעג ןוא

 -- ,טיה יוט:ןרעטש ןופ םי ַא ייז ,טרָאד דלַאװ א ןיא זיא םייח ןיימ ןוא
 ..!טעורטרַאפ רימ םערוטש ַא טָאה -- ןעיוט ןטרַאװ ,סנטָאש ןטרַאװ

 רעמייּב יד ךיא ּבָאה טּביױלגעג ןוא ,םערוטש םעד ךיא ּבָאה טרעהעג ןוא
 ...רימ ייג ךיא ןוא ,עשזדנָאלּב ךיא ןוא--,ןעייג ןיימ גנַאל ,זיא געוו ןיימ ץרוק --

 - ,רעיולּב סעּפע ,רעכיוה סעּפע ,טייצ:ור ןייד ןיא ,טסיּב םייה ,רימ דמערפ

 ...טעיורטרַאפ רימ םערוטש ַא טָאה -- נעיולּב ךימ טראוו ,ור?םייהעג ,טרַאוװ

 -- ;ןעמוטש רעייא ,ןכיוה ,ךימ טקערש ,ןגייווש רעייא ,ןכיוה ,ךימ טקערש
 ,. .ןעמוק ןגרָאמ-םערוטש ַא ןיא ,טַאמיײה עיולּב ןיימ ,ריד וצ לעוו'כ

 ,ןעיירדרַאפ ךיז רעכיוו ַא ןיא ,רעכיג א דָאר-םערוטש ַא ןיא

 ..טעיורטרַאפ רימ םערוטש א טָאה - ,ןעיוט ךעלרינש'נ ,ןעיינש טעּפַאנס'ג :

 - ,ךימ םייה א טרַאװ ןכיוה ןיא זַא ,טעיורטרַאפ רימ םערוטש !ז טָאה
 ,.!רעמייּב ןופ ענרעּבליז ןּבָאה תורונמ ןּבָאה ןריווושעג ןוא = |
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 טָאה רימ ףיוא טקישעגנָא טכַאנ-בלַאה
 ,עריא-רעטייר עצרַאװש ףעלעווצ

 ,דָאריא : רעטסנעפ ןיא טּפָאלקעגנָא
 ..!הריש ןופ העש יד טכיירגרעד טסָאה

 ,לּפמעל ןייד ףיוא ,דָאריא ,רעייפ
 ...ןפמעד עצרַאװש ,ןּבָאר ,רעקעלג

 ,הרתט ,הרהט ;ןעגניצ ןעלגניצ
 ןט6 ןו3ז16, 3ט6 1131

 ,ריד סייה ,ןעניד ,דָאריא ,דָאריא
 { רעטסיולק ןופ ּפָאק םעד רימ ןעגנערּב --

 ,דָאריא ,דָעריא ,דָאריא ,דָאריא
 ,.!הריש ןופ העש יד טכיירגרעד טסָאה



 ו)

 ..?וד טסרעה ,דנַאלסור ,רעדער ןגָאלק -- סגנַאגפױא ףיוא ׁשַא טימ
 } רעדלעפ יד ןקיטסימַאּב ךיז סנגָאװ ןעימ ןיוש

 . . .ןטסרעוו עטלייצעגסיוא טינ ענייד טיױרטרַאפ ךיז ּבָאה'כ --
 ...!ריד טלעטשרעטנוא ּפָאה'כ -- דלָאג לגָאל ַא -- יוט ףיוא ליומ ןיימ

 ,ָאט יי טינ ריד טעװ ָאְלט יד עדנגלָאפ ןופ דרעפ ןופ
 ..געטרימשעג טינ רעדער יד טינ ןטרַאװ רעפטנע ןייק'נ
 ...ןטיירּב ענייד ץעגרע ןיא ןדיימסיוא טינ ןיוש לעוו'כ --

 ..! רעטכיד ןייד טעװ ןייגייּצרַאפ ןטיײצלָאמ ענייד רָאנ
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 ,עריא:רעטייר ,עריא-רעטיירי
 ..!הריש ןוכ טייצ --

 ,רעּבירג-ןליוק ןופ טכענ-ןכעּפ
 ;טסורּב ןופ ץיה ,ןטעּב עטייה
 ,רעּביפ ןיא פייל ,ןגיוּבעג-ינק

 ...סופ ַא ןָא ךיז סופ א טכעפפ+

 ,עריא-רעטייר ,עריא רעטייר
 ..!הריש ןופ טיצ

 ,רעטייל -- ןעינק?הנוז ןופ סקאו
 ,דחּפ ,ןײגניירַא ּבוטש ןיא םוק
 . .ָארק ,ןגייל ךיז טעּב ןיא םוק

 ,טָאה ךאד ןגיּפשענסיױא רעטסיולק

 ,הנומ טייז ,סהנוז ,סהנוז

 : עטייווצ יד סנייא ,עטייווצ יד סנייא

 ..!העש רעצרַאװש רעמוטש ַא ןיא
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 ,ןטיינשעג טינ ןופ ,זייא ןופ עקישטילנ ןגעוו ףיוא
 + ..גנַאג רעכיג ןיימ טשטילג ךיז ,טלעטשעגנייא ,רעכיז טינ |

 . ןטייווצ ןזיּב טירט ןייא ןופ -- ,עלעגילפ ַא - ּבלַאװש ַא
 ...גנַאלק ןדעי ָאד רעהעג ןדנעשזדנָאלּב טימ ךיא ּפַאכ

 בא ןיימ ךיז טרעטסַאלפ-שילַאװכ ןכיוה רַאפ ץעגרע
 .? טירט ענַײמ טימ ליטש ךיז טרָאּפ ןטנוא סָאװ ,טסייוו רעוו'נ

 טנורגּפָא א רימ ךָאנ טקנעּפ ץעגרע ,טנעָאנ ץעגרע ,ָא - = |
 ...דילַא ךָאנ טנורגּפָא ןופ עניימ טירט זי רָאנ ףי



 ,ןגער ןוא לט ףיוא טינ לטעּב
 ,ןגעקטנַא ןיימ

 ..!ןגעװ טעניימ ןופ טינ לטעּב

 : תואיבנ רימ ןעָארק ןכערּפש
 *, . .סיפ עליוה עטקעדעגּפָא, --

 ,ןגער ענּבירד ןוא סיפ עליוה
 ,רעטעלּב ,רעטעלּב

 ,רעטעלּב עלָאג
 ,ןגעו עמוטש ליפ ױזַא ןוא

 ..!ןגעװו סעמעוו ןופ סייוו ךיא ,ָא --

 ,רעטעלּב ןעלכרָאכ
 ,רעטעלּב ערַאד

 תוילּת ןופ ענעסירעגּפָא
 ,טירט-הלזג עניימ רעטנוא

 ...טינש ַא ףיוא סרעסעמ יװ ךיילג

 ,ןגער ןוא לט ףיוא טינ לטעּב --
 ,ןגעקטנַא ןיימ

 .!ןגעװ טעניימ ןופ טינ לטעּב
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 ,טרָאד טייוו ןיא ,רעטסיװ ןיא עדליוו ףיוא ןלעו ףיוא
 ..!טרעדיײלשעג ןפיש ןופ סעקּפוילש ףיוא ןעמיווש רימ --

 ,ןופצ ןופ םורד וצ ,ברעמ וצ חרזמ ןופ

 ..! ןפרָאװעצ ןפיש ענעגנַאגעגרעטנוא ןופ

 ? ןלָאז ןיהּוװ ןעוורעק ךיז עלוד יד ןגיוא יד

 ..! ןעלזניא ,ָא ,ןעלזניא ,ָא . . ,ןעלזיר ייז -- ןטייוו ןוא

 ..1 ןגערּב ןענייז סָאװ ןוא ,רעמייּפ ןייק זיא ןעז טיִנ
 ..!ןגעוו עטרעקַאעצ:טעקַאנ ,ערוּכש ,ָא

 ,סיוא ּפמָאל ַא יו טייג רע ,גָאט-ּבלַאה ןיוש ,ןגרָאמירּפ

 ..!סַאּפמָאק רערוּכש רעזנוא - ,ןוז יד ךיז טיירד'ס ןוא

 ,רָאנ דנעלּב ךיא םולח ַא -- ,רימ טנעה יד טינ טקַאה ,ָא
 ..!רעדנעל עדנעמיורט ךיז עלַא ןעמולח רימ'נ

 ,טרָאד טייוו ןיא ,רעטסיוו ןיא עדליוו ףיױא ןלעוװ ףיוא

 .,!טרעדיײלשעג ןפיש ןופ סעקּפוילש ףיוא ןעמיווש רימ --



 רענייטש עקידנעגניז





 א

 ןריפרַאפ טינ ָאד ,געװ ,ךימ טסלָאז
 ...ןייג ןיילַא ןיימ ןטמעשרַאּפ ןיא

 ,ןרילרַאפ טינ סעּפע ךיז קערש'כ --
 ...ןעגנערּברעד טינ סעּפע ךיז קערש'כ --

 ,רענרעה ףיוא שריה יו ,סטּפַאכעג גָארט'כ
 . ..עקטנעוו ןיימ שינעטערעג טגניז

 ,רָאנ רעה ,עמַאמ ,ךימ טפור ץעמע --
 ...ןייג טנייוועג ןיוש ןיּב'כ ןיילַא רָאנ

 ,גוצ:דנַארּב רעד ןָאה ןטירד ףיוא טרַאװ
 ..,רעגנַאװש ןיא ,טעּב ןיא -- טכַאנ יד ןוא
 =- ,קיצנַאװצ טרעדנוהניינ ןוא טנזיוט --
 .,.טרַאג ןייש ןּפָארט ַא ּבוטש ןייד זַא
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 ' ,ןגָאי ךיז רימ ךָאנ קנילפ - ןעקנופ
 ,..רָאנ ןייטש טימ געלשעג-טירט ןיימ ןופ

 ןָא גָאטרַאפ זיּב ןָא גָאטרַאפ ןופ --
 / ...רענייטש עניימ ןגָארט הריש

 - ,ןשעלרַאפ טינ יז טניוװ רעד לָאז'ס
 . ...ריד טכיל עטשרע סָאד ןָא ךיא דניצ

 ,רעשעלפ טימ טיורּב טימ -- ! שיט םוצ טיירג --
 ..רעטכיד ַא ּבוטש ןיא ריד וצ טלייא'ס-

= 

 ןריפרַאפ טינ ָאד ,געװ ,ךימ טסלָאז
 ...ןייג ןיילַא ןופ החמש ןיימ ןיא
 ,ןרילרַאפ טינ סעּפע ךיז קערע'כ --
 / ..ףעגנערּברעד טינ סעּפע ךיז קערש'כ



 .ב

 ,ןגָאלשרַאפ ּביוש ,טלטייקרַאפ -- ּבוטש
 .. .טקיטסעפרַאפ -- ריט ,טמערוטרַאפ -- םיורט

 ...? טקַאה טסענ ןיימ רע ןסיורד ןופ ,ייה --

 ,ןגָאט וצ ןּביױהנָא טעוו'ס זיּב
 .. .ןגָארטעצ ןיילַא יז ךיא לעװ

 ,רעייג ,טינ ּפַאלק ,לגיופ ,טינ קיפ--

 ...רעדלעוו ןופ םיוּב-רעטכעוו ןיימ ןָא

 ..י! ריד לעװ ךיא ןיילַא ןענעפע --

 ,ןעיירק טעװ ןָאה רעטירד רעד זיּב

 ...ןעייוועצ לעוו'כ עלַא ּרעטעלּב

 .טנַאה-רעטש ןייד ַאד ןיוש ליפ ךיא ,א

 ...לגניר-השודק טימ טסַאג-גנַאגפיױא

 9++ רעגניפ ןיימ ּביוש רעד ךרוד ריד אנ --

 ,טנרעטשעג זיא ןרעטש ןיימ זיּב
 ..+!ןרעהעג ריד וצ טינ ךיא לעװ

 ...טלָאמ ַאזַא טסענ ַא טניװ ץעגרע
 ..ףןָא גָאלק א טכַאנ יד טּביײרט ץצגרע

 ...טלמַאזעג יורטש ּבָאה'כ ריד רַאפ טינ --

 ,ןגָאט וצ ןּבױהנָא טעוו'ס זיּב
 ..י! ןגָארטעצ ןיילַא ךיז ךיא לעװ
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 .ןשטיװָאניּבאר לארשי

5 

 עטסיוו ףיוא ןדמַאז ףיוא
 ןכיילג עשרבדמ ןופ

 םעניימ ןופ טלַארוא ןופ רענייּב ןרעכיור ןיוש
 .. .עטייוועצ ןעמומַאס --

 םוא ןייש ןיא לסקַא ןופ רעסעלש ךיז ןריר ןיוש
 | ,ןטייווצ א ןכוז ןוא
 .. .ןכיילג ַא ןענָאמ ןוא

 עטסיוו ףיוא ןדמַאז ףיוא
 ןטיירּב עשרּבדמ ןופ

 -- ,סמערוט עקיזיר יװ ,סענַאקלּוװ ןעמיווש ןיוש
 ,ןטײרּפשרַאפ הרושּב עשילעה ַא ,הרושּב ַא

 סנגער ןעגנערּבסיוא ףיוא
 ,רענייטש טימ ,ןעלגָאה טימ

 ...רענַײּב עקיזיר עטלַארוא ןרעטנומרעד --
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 !וטסיּב רעװ ? ןענַאװ ןופ

 ,םערוטש רעקיטולג ,וד

 ? רעטייר רעשרּבדמ ,וד

 רענייּב עטנקורטרַאפ-שירּבדמ עסייה ןופ
 ? ןסקַאוַאּב ןדמַאז טימ רעטשרע ַא םעטָא ַא

 ? םערָא ַא -- ,וטסכוז סָאװ

 ? לסקַא ַא - ,ןטסנָאמ סָאװ

 ,עטיירּפַאּב ַא טנַאה ַא ,טקיטולּבעצ ,ריד גָארט ךיא
 ,טרענייטשעג ,טלגָאהעג ,רעטלוש -- ןענייז ריד רַאפ

 ,רענייא טשינ ןיּב ךיא ןוא --
 ...!רענייא טשינ ,רענייא טשינ --
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 .ד

 ן --ןייּב-רוּפש ןקידקיטפיג סרעטלערוא ןיימ ןופ ךרַאמ טימ

 יי .ןּברוח :זיא טצירקעגסיוא םעניימ ןגייטש ףיוא

 קנַאצ:ןּפיל ןופ טינשעצ ןשיצילּב ףיוא ,
 ...גנַאזעג : טמיוזעגסיוא זיא ןוז טימ

 רעקַאלפ-הרושּב ןקידגנַאגפיוא-טנזיוט טימ
 ...ןלעװ : ןדנוצעגנָא זיא קילּב ןיימ ןיא ףיט

 רעקַא ןטפיילשעג -- סופ רעדעי רעטנוא ןוא
 ...ןלעווש עקידלדניווש ןעלגרעּב ךיז

 טילגעג ןרָאה-ןוז ןיא טנעה עליוה עטיירּפשעצ
 קירטש יװ ךיז ןעיצעצ

 טירט:סגנַאגפיוא ןופ
 רָאה עיורג סהעיקש זיּב
 ףיוא ןעטנעּפ ןטייק ןוא

 ...רוד וצ רוד ןופ ענעגיוצעצ 0

 -..!רָאנ וצ קיגיױּבנגער ןטייוו עטסגנוי ןֹופ ךיז לקיוק ךיא

 ,ךייט-רעווילג ןטצעלּפעגנייא ןופ ךָארּב רעטשרע רעד
 ,ךייא ןשיװצ רעטסגנוי רעד ךיא ןיּב

 ! רענוד רעטשרע רעד ךיא ןיּב

 ישא



 .ה

 ,ייווצ טימ ךעלעּברָאט טימ
 ,סטרעוועג דנעײגפָארַא טימ יו
 ,גנַאטש=לסקַא םנופ ןפרָאװרַאפ

 -- ,ןָא ולַאה םנופ ןניּברַאפ
 ...גנַאג ןיימ זיא ןופצ ףיוא --

 ,טילגעג ןגעוו:דייש עקידנגייווש ןיא
 טירט עדנילּב עניימ ךיז ןרעּפמַא טינ

 . . .סטכער טימ סקניל טימ

 ןייוועג קידנגױא ןַא יו רָאנ
 ןפילש עפייטש=טקיטָארדעגסױא ןופ

 ןפיש ךיז ליומ ןיא
 ...סנצלַאזעג ךעלדנּפָארט ערעווש
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 ּבייל טקינוזעג ןיימ ףיוא
 .:סנּבָארג עקידרעיול -- ןענייז ןפָאלרַאפ ץימש ןופ |

 ...סנּבָארגעצ:טינ ןסַאּפ עצרַאװש יד --
 . ..סטײזרַאפ-טינ ןעמיוז ענירג יד --
 ...סטרַאדרַאפ ךעלעקיווצ עיורג יד --

 ,ץיירק ןופ ּפָארַא סייר' ךיז ןיילַא
 ,ץרַאה טקיטניוועגסיױא ןיימ

 :,.דיל ןגָארטעגסיױא טינ ךָאנ ןיימ

 ליב .ןוא
 טירטַאּב

 ,גָאט םעד
 ,טרעטַאיעצ טולּב ןיא זיא סָאװ

 ...טרָאד טַאלּב עקידהרושּב עטשרע יד יז ןוא



 נ

 ,ֿלָאװ קיטש ַא טימ
 -  ,רעדיל עניימ ןופ טולּב ןיא ענעקנוטעגנייא ןַא/

 זיר רעטקעוועגפיוא רעטשרע רעד ךיא םוק
 . . .לָאט ןטנייּבעגסױא ןופ

 ,סילש ךיא ןיּב=לסקַא ןיימ -- טנַאה רעדעי טימ -- .
 ..,! רעדילג ךיא טנַאה ןיימ ןייּב-לסקַא רעדעי טימ --

 טנערּבעגפיוא גנַאגפיוא םייּב רעטעקַאנ רעדימש יו
 -- ,ןגיוא עקידנרָאה-ךעלקילג טימ

 טנעה עקירעגנוה טימ עקיצנייא ןסקַאלּפ וצ ךיא ּבָאה
 ,ןגיוצעגסיוא ךיז ןוז רעסייה .ןופ לָאװ יד
 -- ,ליונק ןקידנענערּב ןסיורג ַא ןופ יו

 ,..ליױמ ןיימ ןיילַא -- ןוז ַא זיא ןעגנַאגעגפיוא ןוא

 ןעניגַאּב ןיא ןדנוצעג לָאװ קיטש ַא טימ
 ,רעדירּב ןופ ןוא רעטסעווש ןופ ןייּבעג ףיוא ,רעטסגנוי רעד ,ךיא םוק

 -- סיֿפ עטמיוצעג טינ ןופ טירט עגנוי טימ
 . . .ןעניּפרַאּפ גנַאזעג טימ ךייא ,ןקעוופיוא ,רענייּב ,ךייא

 ,סילש ךיא ןייּב:לסקַא ןיימ - טנַאה רעדעי טימ --
 ,..! רעדילג ךיא טנַאה ןיימ -- ןייּב-לסקַא רעדעי טימ --
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 ז

 ענעטינשעצ ןגעוו-דייש ףיוא
 קירּב ןקידגנַאגפױא ןַא -- ,טנייה ,ךיד ךיא ןגענַאּב

 ,טיש ַא ךעלרעייפ טימ
 ..ןּבלַאװש עקידנענערּב עטַאשט ַא טימ יו

 לייקעצ ןקיטולּב םעד
 ,ךיוה ,םענייד ןרעטש ןופ

 ךיור ןופ ןיוש ןלעװ ןעלקיוורעּביא טינ
 .:ײטניּב עקידנצירּפש עצרַאװש יד

 ...טנערּברַאפ -- עקיטכענ ןיימ דמעה עטצעל ןיימ'נ --

 טכַאנייּב ןופ ןיוש
 ,ןטניו עקידרענרעה עלוד ןופ שינעגעגַאּב טימ ןיא

 --,ןּבלַאפ עקידרעדולּפ עשירפ ןשיוועצ
 ,ןָא טירט ריד ףיוא סעוורָאּב ןיימ

 ,..טכַאװ ריד ףיוא טעקַאנ ןיימ
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 טנעה עניימ ליפ ױזַא ,גרעּב יו ,ריד וצ ףיוא ןעיײג ןֹוא
 ,טכַארט ןקידעמוהּתנָא םניא ּבייל ןייד

 ...ןטענקרַאפ עשזיײדקַאּב ַא ןיא יו
 ,ןטעּפַאטש עקיקָאל ץרַאװש -- סענעמיוק ןוא
 ,קירטש עצרַאווש ןּבָאה ריד ףיוא ןפרָאװרַאפ

 ..ןטעקַאר עקיזיר עצרַאװש יו

 ..ןרָאה ַא - גיוא רעדעי ןוא

 ץרַאה ַא -- גנולש רעדעי ןוא

 ,ןרינש עקידנלַארטש -- ןטייז עלַא ןיא'נ
 ,ןרָאּפ ךיז טירט עניימ ןופ טמעקעצ

 ,. ,ןגייווצ עטסערּפעג -- םענרעזייא געוו?דייש ןופ יװ ךיילג

 ...1 ןייגיײּברַאפ טייקיטכיל ַאזַא ןיא ךיד ךיא ןָאק יו --
 ...ןרירַאּב טינ הואֵּת ַאזַא ןיא ריד טימ ךיז ךיא ןָאק יו -+
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 .ה

 !ןגיוא וצ גיוא ןוא ליומ וצ ליומ|
 םיגורתא טימ טנייה טקעמש ןסיורד --

 טייקדימ ןופ שינעטכייפ טימ ןוא
 !טייג טירט-גנַאגפיוא טימ גָאט:ןדניא --

 } ןייטש רעטנוא טנייה טּביילּב עשז רע --

 44 םייה רעד ןיא טנייה טּביילּב רעװ ,ייה



 ט

 ; . .! טנייה ,גָאט ,ריד ןיא ילּבערג ַא יו ,ךיז סיגעצ'כ
 ,ןעניּפ ענייד רעּביײל רעּביא ןעמיוש עצרַאװש ןוא
 ...סָאגעצ רעשרדָא ַא -- ךייט ןצרַאװש ַא ןופ יװ

 ןענירג שידלַאוװ -- ןגיוא עניימ רָאנ

 ,דנגָארט -- רעניימ רבא רעדעי ןוא

 ...תוצח ,ךיד ןעלּפמעטשפיוא זיא טרעשַאּב רימ 8
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 ,זומּת --
 ,ץיהגרעּב -- ןטסורּב ענייד -- םעניימ םעטָא

 ...!זיא םַאטש ןיימ -- טניוו --

 ,ןגעקטנַא רימ ןטייוו ןופ ךיז טלקיוו סעּפצ
 ,קידלויירג

 ...ץעגרע רעדנילּב רעד

 םענרעזייא גרהנ ןופ רימ ייּב טנָאמ סעּפע
 ...ןייּבעג קידרעװָאשז סָאד

 ןייּב ןטכרַאמעגסיוא ןופ ךיא ןוא

 ,ליוה ןוא
 ,ןײלַא

 ליונק א - ךיז ץעגרע לקיוועצ

 טנעּפ ןיא

 ..ןּפינק עקידרעקיוה עטלַא ןופ

 ,טנעה ערַאד עניימ ףיוא ןעד ךיא ןָאק ןעגנערּב סָאװ =
 ,..? ןּפיל עטייזעגסיוא עניימ ףיוא

 ,,,טולּב זיּב רענעסירעגּפָא ,רעגניז ,ךיא

 געווןזייא ןופ ךיא רעּפיה
 ..טינ עקידנעייווצ יד



 ,זומּת --
 ,גָארט ןטעװעדלַאפעג ןיימ ןופ ךיז סעטַאל ןעילפעצ
 ,גנַאזעג טעוועקיטשעג ןיימ ןופ ךיז ןּבלַאװש ןעילפעצ
 טלעפ ןיוש ךעלעּברָאט עניימ ןיא ךָאנ סָאװ ,טסייוו רעוו'נ

 . .1 גנַאג:ןוגינ ןקידנּפיז:ךיז ןיימ ףיוא

 ,גָאט ןטעוועקיטשעג טגנילש רעקיטש םעטָא ןיימ

 ...דלעפ עקידנעילפ עצנַאג סָאד זיא טעטַאלעגסיוא ןוא

 ,זומּת
 ...!ץיה גרעּב ענייד

 ...זיא םַאטש ןיימ -- טניוו
 ...1 ץעגרע רעקידנפיירג ,ָא ,ךָאנ סָאװ -
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 ,אי

 ,ןעגנַאזעג עשידרעצרַאװש ,ריִמ וצ רעטנענ
 ...תֹוול ןופ ,תורהט ןופ ,תונותח ןופ יג ךיא

 יי - ךעלעכייט ןוא ,טזָאלעצ ןיוש זיא זייא ןוא
 / - היא יײּברַאפ ןיוש םולח רעסייוו ןוא ,קעװַא זיא רעטניוו ןוא
 1 ריא טכוז ןעמעוו ,עקידנעשזדנָאלּב ,ןעגנַאזעג עשידרעצרַאווש --

 ...! רעטכיד קוקט טריי רעייא וצ ,רימ וצ רעטנעג
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 ? טנייה זיא גָאט רעסיורג ַא רַאפ סָאװ

 גנַאעג סָאד ןעלקיוו וצ ףיוא טינ רָאג ךיז טרעה'ס

 . . . ליונק:ןוגינ ןטיירדרַאפ ןיימ ןופ

 ...! ליױמ ןיימ ןופ גנילירפ שא --

 ! סױרַא טשרע הבּת ןופ ןיּב ךיא
 - טלצוו יד ךיז טמולח רימ

 ,דניק ַא --
 סניילק א -

 ,ןגיוא עקידנעקנעּב עסיורג טימ
 6+ ינק עטקעדעגּפָא טימ

 !ירפרעדניא רעטשרע רעד ,טנייה ,רימ ןיא ךיז טגניז ןוא
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 בי

 ,..? לּפמעט ןטלַארטשעגסיוא-:שילעה ןיא ךָאנ ןעמ טרַאװ ןעמעוו ףיוא

 ;ןייג גנַאל ןופ יוט ךָאנ עװעלַאי סערַאמכ ןוא ,ןירג-רעדלעוו ןיוש

 ,ןעגנַאגעצ ןוא טרעסַאוװעצ ,טזָאלעצ -- ךיוה יד

 ...לּפמעטש ןקידנענערּב ןטיור ַא טימ טעמתחעג'נ

 ...1 ןייג ןײרַא ןשינהּכ ןיימ ףיוא ? רימ ףיוא ,ךָאנ ןעמ טרַאװ ןעמעוו ףיוא
 .,ויא לָאט רעקידלגרעּב רעד גנַאל ןופ ןיוש טקימולּבעג ,,קידנטסירּב--רעדלעפ ןיוש

 סעלָאּפ ןּבָאה ןּבױהרַאפ ןיוש ךעלטניוו -- ןטילּב ףיוא
 . ..ןעגנַאזעג עשלזערג ענירג ןעלזיר ןיוש םוטעמוא ןוא

 ; ןעגנַאגעצ ןיוש ךיז זיא'מ יצ ? טשרע ןעמוק ןעמ ףרַאד יצ
 ,ןעגנַאפעג ור ןופ -- ,טכַאנ ףיוא -- ךעלעטסענ:ןשטנעמ ריא --
 . ..קָאלג רעקידנסילפ ַא -- רימ ףיוא -- ךיוה'רד ןופ ,ןוז ,ֹוד

 ,גָאט:ןטימניא רעטלשוּבעג ,ָא ,רקפה ,ָא ,וד ןוא
 ,ןעגנַאזעג ,עדרעטנָאלּפ ןגעוו עמוטש ןופ ,ריא ןוא

 יֿכ 0 + + .+ ,.? ןייג ןיײרַא ןשינהּכ ןיימ ףיוא ? רימ ףיוא ,ךָאנ ןעמ טרַאװ ןעמעוו ףיוא --
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 .די

 ,ןטייז עשירעמייּב יד ףיוא ןעמענ ךימ ,ךַאװ ףיוא יוװ ,ןגיוצצגסיוא

 ....טירט עניימ וצ דרע יד ךיז טעליה -- הליפּת עליטש ַא

 ,ןטייוו עטקנעוושעגסיוא ןטרַאװ -- רעניימ הכרּב רעטשרע ףיוא
 ,ןָא טייז ןעלמייּב עקידגנילירפ טימ גָאט םעד עלעטניוו ַא

 טינש ַא רַאפ יװ ךיילג ןעמיוש ןכיוה יד
 ...1 ךיל ןיימ ףיוא ןעמ טרַאװ ןיוש םוטעמוא ןוא
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 ,וט

 ןּבָאר רעכעד ףיוא ךיז ןעיירפ
 ,טנוװָא ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 ,ןעָארק לַאפ-טכַאנ םוצ ךיז ןעיירפ
 ,ןשריה -- ןעגנַאגפיוא-ןוז וצ יו
 . . . ןּבָארגַאּב:גָאט ןופ יז ןעילּפ
 - טנװָאד ןעָארק ,סרבק ,ןעָארק --
 ןהעש עליטש:גנַאגפיוא טימ : טרעה

 ...ןיוש רימ ,ןיוש רימ -- טציא ףיוא ןעייג

 ,עליטש ןענייז רימ ןעגנילגנוי
 ,ןטכַאנרַאפ עטעליוקעגסיוא

 ,עטריפרַאפ ןוא עטרַאנרַאפ ליטש
 ,.עריא ליפ ױזַא -- טירט לפיוו

 ,הליפּת ןוא טולּב ןופ ןטנװָא --
 ,ןטרַאװ ןופ גנעג ,סעװרָאּב ןופ טירט

 ,ָאד טכיל טימ ףיוא טציא רימ ןעייג --
 ...! הריש טימ ןוא גנַאגפיוא טימ ןוא
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 ,ץעגרע רעדנילּב ,וד

 ,סעּפע רעמוטש ,וד 0

 ,ןגעוו:גנַאגפיוא ףיוא ןיוש ךימ טכוז ריא -- :

 ,ןגערּב-טנורגּפָא ףיוא גנַאג ןיימ ןיוש טרעקָאל ריא

 ...!ןגעקטנַא ןיימ רעסיורג ,ָא --

 ,ןעגניר-ןטייק ןופ ענעסָאגעצ ,ענרעּפוק סהעיקש ,ריא

 ,טנעּפ ןטצַאלּפעג סגָאט ןופ עקיטולּב ןלַארטש ,ריא

 ,רעגניפ עקיטשרָאדטולּב עניימ וצ סיוא ןּפיל ןיוש טקערטש ריא --

 ...טנעה עקידנרעטשעצ עניימ ןיוש ךַיז טליו ןעלטרעצ ךייא
 ,ץעגרע רעדנילג ,וד
 ,סעּפע רעמוטש ,וד

 ענעלערק ןעלזניא ןגיוא עניימ ןופ

 ..ןגערּבמוא ערעייא ּבָאה'כ טיורטרַאפ ,טּבױלגרַאפ
 .+ .! ןגעקטנַא ןיימ רעסיורג ,ָא
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 .ב

 עגַײט רעקַייינש וצ ךעלכעד ענעיורטש ןופ
 ןטָאנ עמַאזנייא יד טימ ץלַא ןוא

 ,ענייד טימ
 ,: ,עניירקוא ןופ טכַאנייּב

 ,עגייט רעקַייינש וצ ךעלכעד ענעיורטש ןופ
 ןגייטש ףיוא ןוא ךַאד ןפיוא טכַאנַײּב ןצנאג ַא

 ןטאנ עטעריוועג טימ ץלַא ןוא
 ,ענייד טימ

 . = ,עניירקוא ןופ טכַאנייּב
 ןעיינעג עסייוו ףיוא --

 ,ןטײיזַאּב ןעמיוז טימ
 ןטָארד עדנעילפ טימ

 ,ןטיירטש ףיוא ןוא טעטש ףיוא
 ,ןעיינש ףיוא זיא -- יינש ןוא --

 ,ןטייוו ףיוא זיא -- טייוו ןוא
 ןייז ךַאװ ןטייקליטש רעּביא ןיילַא רענייא ןוא

 ןגייטש עקיצערק ףיוא
 -- ,עצרַאװש טימ ףעדער טימ

 ...עגַײט רעקִיינש וצ ךעלכעד ענעיורטש ןופ =



 עראמכ ףיוא הילּת ןופ טינ רָאּפַאמיס טקניװ ןוא
 רערַאד רעד ,רעגנַאל רעד

 -םענייא טימ לגיוא טימ
 -- ,סנּפָאלשעג טינ גָאט ַא

 ףיוא םערּב ןייק טינ טּבױה ןוא
 ...ןופצ ןייק טינ טוָאל ןוא

 { ןגיילעצ ןעיינש ףיוא םענייניא רעייפ ,ָא

 הְליִפּת ַא
 עליד א
 טלעק וצ

 ,ןעיינש וצ ןוא
 ,ןגיוא יד ןיא ּפמעל ןופ
 ,רעגניפ יד ןיא לָאטש ןופ
 ...ךלעפ ןליטש-יינש ףיוא

 ,רעגניצ עקידנַארּב טימ ןטניוו ךיז ןלייט ןוא
 ,סערָאנ עטעיײװרַאפ עסייוו יד ןקעל ןוא

 ,זיא רָאפַאמיס בױט ןוא
 ,טרעטַיילעצ -- ןכיוה ןוא

 ,טרָאד יינש רעד טרעװ ץרַאװש ןוא
 ..הליפּת ַא ךיז טגנעה'ס ּוװ
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 ןפָאלש ךעלעפרעד ןוא
 ,עטייוורַאפ
 ,עטײנשרַאֿפ

 ,ךיז דרע וצ ןעילוט ןוא
 ...ןּפָאלטנַא ןטָאטש ןופ

 = ,רעצרעה עשישטנעמ ענעשעמ ןופ רעייפ ,ָא --

 ...!ןעייגרעד טינ טכַאניײּב ןיא טעװ ריא םענייק וצ

 ןטייווצ םעד וצ רָאּפָאמיס ןייא ןופ
 ןטעּב ךיז

 טעייטרַאפ -- רעפרעד ךרוד
 ,ןטייּב ייּב ןעמיוז ףיוא
 ןייג גנַאל ױזַא ךיא לעװ
 ,ןגייווש טימ ןוא טכַאנ טימ
 ,ןעגנַאלרעד ךיד לעוו'כ זיּב
 ןגייטשרעד ךיד לעוו'כ זיּב
 ןטָאנ עטעריוועג םַאזגייא טימ

 ,ענייד טימ
 ...!עניירקוא ןופ טכַאנייּב

02 



3 

 ןגערפ טינ םענייק לעוו' כ
 ןגָאר ןופ געווסיוא םעד

 ןדנָאר ענעכָארּבעצ ענייד ןופ
 . ..ןגעוו ףיוא

 ,ןגערפ טינ םענייק .לעוו'כ
 ןגָאז טינ םענייק לעװ'כ
 ןטייוו ףיוא געווסיוא םעד

 ,טרָא:דנַאש ןטקינוזעג:טקיטולּבעצ ןופ ןייד ןופ
 ...ןגָאז טינ םענייק לעוו'כ

 ,ןעד ןָא רימ סע טייג סָאװ
 טרעטנָאלּפרַאפ ךיד טָאה'ס רע

  ןייגייּברַאפ ןיא טסָאה וד טרעטנָאלּפרַאפ ןעמעוו ןוא
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 רעטיישרַאפ ַא שריה ַא --
 ןגייווצ יװ רענרעה טימ

 ָאד טלעוו יד טרעטנָאלּפ ךיז
 עטלעטשעצ ןצענ ןיא
 ןטיורּב ןופ עברָאט טימ

 ליומ-םעלק ןקידנַארּב םייּב
 ל?עמערק םייּב ךיז טגערפ ןוא

 ..,עטיור ןרעיוט ףיוא

 ! תורוד ןופ סנּברַאש ,ָא
 ןציּפש עשרעטסיולק ףיוא --

 ןכיוה ןיא
 ,טהצע ךיז

 ,ןציירק עקינוז ,ריא
 תקדצ ןופ ןעלגרָאג ענעשעמ טימ

 ...ןגעוו ףיוא

 !ןגָאז רימ ריא טנָאק סָאװ
 ; ןגערפ ךייא ךיא ןָאק סָאװ



 טַאלּב-רעש ןייד ןפע ךיא --
 עיורג ןופ ןטָאז ףיוא
 ,ןכרַאמ ענרענייטש ןופ

 ,ןכַאװ ףיוא
 ,ןכַאלּפ ףיוא
 ןעמיורט ףיוא
 -- ,ןעמיור ןופ

 לגנַאז םענעדלָאג ַא טלַאה .טנַאה רעד ןיא ןוז ןיוש -
 ,ןעגנַאטש ןופ ןזרעפ ףיוא רימ טייט ןוא

 .. .ןעניורק ןופ

 ,ןייג:ןַײא ךיד לעוו'כ ױזַא --
 ,ןענייל ךיד לעוװ'כ ױזַא --

 ...לגנַאװעי ןופ תוא ןַא -- עדייּבעג רעדעי ןייד
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 לגנַאז רעטקינוזעג-קיטולצ רעד רימ טייט ןוא
 ,תויתוא עקיטולּב ףיוא

 ,תויתוא ענעטַאשעג ךיז סױרַא ןזרעפ ןופ
 ,ןכיוה ןופ ,רעזייה ןופ סעיסעצָארּפ ףיוא טייט ןוא

 ןייל טימ יװ ,ּפעק טימ ןעלּפַאצ סָאװ
 ,סענָאקיא ןופ

 ,סע סייוו ךיא

 סע ןָאק ךיא
 }..ריפ טנעװ עכעלדנעמוא עטלַאק טימ ,עמוטש טימ

 ,ןכייצ ןייק םענייק רָאנ ==

 ...!רעפטנע ןייק םענייק רָאנ --

 ,ןעד ןָא רימ סע טייג סָאװ
 טרעטנָאלּפרַאפ ךיד טָאה'ס רעװ

 ?ןייגייּברַאפ ןיא טסָאה וד טרעטנָאלּפרַאפ ןעמעוו ןוא
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 רעטיישרַאפ ַא שריה ַא -
 ןגייווצ יװ רענרעה טימ

 ָאד טלעוו יד טרעטנָאלּפ ךיז
 עטלעטשעצ ןצענ ןיא
 ןטיורּב ןופ עּברָאט טימ

 ליומ:םעלק ןקידנַארּב םייּב
 לעמערק םייּב ךיז טגערפ ןוא

 ...עטיור ןרעיוש ףיוא

 ןגעוו ןוּפ

 ,ןגָאר ףיוא

 ,ןגערפ טינ םענייק לעוו'כ --
 ..!ןגָאז טינ םענייק לעוו'כ
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 ,םעטָא ןיא טָאטש טימ ,ןגיוא ןיא ךיור טימ
 ,ןעמוהּת יד תוצח ןופ ןעוועטנורג רָאג ךיא ףרַאד

 -- ,ןטָארד ןופ ףיול ,וד ,ןסַאג ןופ טנעּפ ,ֹוד --
 ..ןֶא םיוצ ןייק טצייר טינ -- ,ןזָאל ךיז ןיימ ףיוא

 ,ןגָאר ןופ ךָארּב רַאפ טינ ךימ טלעש ,ָא
 ..ןּבעװש ןופ םיוש ראפ ,ןגָאט ןּופ טסּברַאה רַאּפ

 ,ןגָארטרעד לעוו'כ סָאװ ,ןטיירסיוא לעװ ךיא סָאװ --
 ...ןּבעג ריד ךיא לע ,ןעגנערּב ריד ךיא לעװ

 ,טקיטולּבעצ טנעה יד ךיז ּבָאה'כ ,ןכָאטשרַאפ טנעה יד ךיז ּבָאה'כ
 ,עלוד ןופ טנעה ןופ ריד טכַארּבעג טולּב סָאד ךיא ּבָאה

 ,.טנעה עניימ ןופ 'ו

 - ,םעטָא ןיא טאטש טימ ,ןגיוא ןיא ךיור טימ

 עילוט ךיא טנעה יד ,ןופצ ,ָא ,ריד ֹוצ
 .,! טדנעשעג טולַּב טימ
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 ,ירפרעדניא ןטפיוקרַאפ ןכָאנ טקנעּברַאפ
 םוא גנילדמערפ ַא - גָאט רעד טיירד ךיז

 ןגעוו עטשימעגסיוא ףיוא
 ...וק ַא - עלעּבלעק ןעמונעגּפָא ןַא ךָאנ יװ ,טנייוו ןוא

 ,ןיג קעװַא טינ ךָאנ גנַאל טנייה טעװ רע

 ..יוװ טינ טסייוו רצ

 ךיילנַאּב לדנרעטש ןטשרע טימ --
 עטלַא ןייד ףיש ןייד ענעכָארּבעצ ןייד ןַאגּפיוא זיא רימ וצ

 ץרַאה טימ
 .. .גארט ןקידמערוטש ןופ ןטלקערבעצ

 גָאט ןוא
 ,ךייט םנופ ןרעטש ןטשטיינקעגסיוא םעד שוק ןטצעל טימ -- גָאט ןוא

 .. .ןטלַאהרַאפ ,קידנשטנעּב ,ךָאנ ךיז טָאה

 סטרַאדרַאפ ַא לטעלּב ַא ןּביוהפיוא ךָאנ ףרַאד רע
 ,טקיּפעצ ךעלעטייז עלַא ןופ

 .. .ץרַאה ןסירעגּפָא ןיימ -- םוטש ןיימ
 ,טכַאנ יד ךָאנ םיא טגָאײ'ס רָאנ

 ...קיּפ-הּכלמ עצרַאװש ַא --
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 ּת 70

 ,ּבירג ַא ןיוש ןּבָארג ןטייוו יד
 טירט טימ ךיז ןגָאלש ןסַאג ןוא

 ...רעה טָא בױט ןּביירט ןּביױרט ןוא
 ,ּפיז ןקידעגר ןייא שטָאכ ,ָא --
 ,דיל עטשרע יד ןענייווסיוא שטָאכ

 ..!ןרעטש ןטשרע םעד טייוו ןופ ןעז שטָאכ

 ,ןיג יוט ךָאנ ליטש סנטָאש -- ןצלָאטש ףיוא ןיוש רֶא
 . ..טעװעדלַאפ ןקערש עצרַאװש טייקליטש ןוא

 ןגיוא עניימ ןיא ,גָאט ,ךיד לעוו'כ ,ָא ,גָאט ,ךיד לעוו'כ ,ָא
 ..י! ןטלַאה'ּב ןגיוא עניימ ןיא



 ,יז-ייש

 ף

 ,סעטערַאק עצרַאוװש

 ,ןעלגיופ עצראווש יוװ

 ןעלקיוק
 ןשימעג עשרעמעד יד -- ריד וצ ךיז

 עטרַאדרַאפ ענייד שינעקיּפ ףיוא

 .. .ןעיישיל

 גנוצ םעד ןסײרסױרַא ךיא לָאז סָאװ טימ
 קָאלג:העיקש ןֹופ

 גנולק:הללק א לָאז ךיא
 ...? ןגָארטעצ גנורעמעד ןייד רעּביא

 ,ּביײל ןייד ףיוא רענוד ַא ןעלקױקּפָארַא ךיא לָאז סָאװ טימ
 ,ןּביירטרַאפ לָאז'כ ןעלגיופ עצרַאװש יד

 ...3 ןגָאיעצ קירעשייא:רעמעד םעד

 ,גָאט ןעוו
 ןָא ברעמ ייּב טגנעה ךיז ,רענעסָאשרעד שריה יו

 ...טנעה עקידנעינק טימ

 קעה:ךשח טימ ּפָא רעגניפ ןעזירג םיא ןרעמעד ןוא
 ...רעליימ עּבָארג ןופ ענעסקַאװרַאּפ-דליװ ןופ
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 ןלייפ עלעג טימ עטרעװַאשזרַאפ טימ ןעוו
 ,ןליימ עטלייצעגסיוא טינ ענייד ייז ןגיוז

 ,ןייװ:ערַאמכ ןטלַא יו ,קנַארטעגּפָאלש ןרעווש יו
 ,ןלייק עטליקענּפָא יד ךעלעזייה ענייד ןופ ייז ןעמוק ןסערּפ ןעיו

 ,ןעװערַאט טינ ןלָאש=גָאװ ףיוא דיל ןיימ ךיא לעװ --
 ...ןלייצ טינ טנַאה ןיא טנַאה ןופ גנַאלק ןיימ ךיא לעװ --

 ןגָארט ןיא זיא ןעגנַאגרַאפ ץרַאה ןיימ ,ץרַאה ןיימ
 קירעשייא-לּבעװש ַא טימ

 ....ןגיוא עטצעזעגסיוא ענייד ןופ

 ,ןעמערַאװ טינ םיא לעוו'כ

 ..י ןגיוז טינ םיא לעוו'כ

 ,רעגנוה ןופ רענעּפמירשעגנייא רַאפ ,ריד רַאפ --

 ,קַאז ןופ דמעה רעקירעכעל טימ רעטעקַאנ רַאפ ,ריד רַאּפ

 : ,רעגניפ עקידנעגניז טימ ןיילַא

 קַאה רעשירעּביױור טימ ןיײלַא

 ,עםעלקעצ ךיא רעדיל ןופ טכַארט ןיימ --

 ,עטדנעשעג

 2. םענ --
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 ,ּבייל ןטָארּבעגסױא ןייד ךיז טרעטַאי ךָאנ
 ..?ןדניש ןוא ךיד ןלייש ףיוא ךיז סנטָאש ןּפעלש ךָאנ

 ּביירטרַאפ רעשיפלעוו ַא ריד ףיוא ךָאנ טרעיול ןוא
 ?ןטניוו עליופ ןופ ענעכַארקענּפָא-קיטסּברַאה ןופ

 ןייג לָאװ רעסייוו ךָאנ ריד רַאפ ךעלעסּפעש:ןעיינש ןיוש
 טגיוז רעקידתוכלמ ַא טסָארפ ַא ןיוש ץעגרע ןוא
 עגלָאװ עקצַאלרוּב יד ןוא ּפעינד ןקידלמירד םעד

 ...ןכייט ענייד עלַא ןופ ּבלַאז ןסייוו א טּפיז ןוא

 ,טגיונ ךיז רימ וצ גנונעּפָאה ַא -- לקישטּפיוטס ןדעי ןייד ייּב ןוא
 -..ןכיילג עשירעמעד ענייד ףיוא -- געוו ןיא עלעפרעד ַא יװ ךיילג

73 



 יח

 ,טיורּב רענירג ןייד -- קידרפקיוה
 ...טקעדרַאפ סערעדלָאק ענירג טימ עטרעגלַאװעגנָא םיגורה יו ךיילג

 טיוה רעקידנרַאד ןייד ןופ ןוא
 ..,טקעמש שינעמוקּפָא טימ

 גָאט-עּברָאט רעױרג:קישַא ןופ ףיילש םייּב ץעגרע
 ...לױמ עקידהעיקש יד ךָאנ ךוטסַאּפ ןטוג ןייד ןופ טקיטולּב ךיז

 גָאלק טימ טעווערעצרַאפ -- ּבַײל טעטַאלעג ןייד רָאנ --
 ...ליוה רעקידנגייווש ןייד ףיוא טנּפָארט קינָאה רעטיור ןֹוא
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 עא:

 .ט

 ץיּפש-םערוט ףיוא ,עטקינָאהעגסױא ,וד
 ,םודס ןופ

 ! ץימש ןופ טעװעסַאּפעג ,ןטעקַאנ טימ ,ּביי* טימ

 םוהּת ןיא
 -- ,ןעניּב עקירעגנוה ןופ

 ןיּב ַא - ךיא ךיוא
 ...ןענירעג ּבייל ןייד ךיא ּבָאה ,ליומ ןיא טפיג טימ

 ,טכענק רעטזָאלעגסיוא ןייד
 -- ,ןסיפוצ -- ןַאטרעטנוא רעשירעדרעמ ןייד

 טכענ עקיניזגַאװ עטיור ןוא --
 ...ןסיּבעג ּבייל ןייד ךיוא ךיא ּבָאה-,הואּתרּבדמ טימ

 -- ,רעייטש ןוא
 ןיּפש ַא יװ ךיילג

 ...רעייפ ןגָארטעג ךיא ּבָאה -- ןרעייפ ענייד וצ
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 ,דיל עקידהפרש עלעה ַא - ךיז וטסָאה ןוא

 טילּבעצ גרַאּב רעקירעייפ ַא יו ךיילג

 ...ןעיינש עקידנעגניז טימ ,ערוּכש:קיּביײא טימ

 ץרַאה סָאד זָאל טציא
 ,רעגניז ןקידרעדנַאװ ןופ

 סטכַארּבעג עלעסיּב סָאד --
 ןייטש ןוא לָאטש ןופ ענעגָאלשעגסיױא ןעקנופ וצ

 -- ,רעגניפ עקידנלַארטש ערַאד טימ

 ןייז רעקַאלּפ ַא -- ךיוא לָאז --
 .,,טלעװ ןופ געוו רַאפ



 -- זיא ןיצ ןופ ןוא ןעמיוש ןופ טייוו ןוא ,טשרָאד רעד טנערּב'ס רֶאְ
 ןייש-דנָאלּב רעקידחרזמ סנרעטש ןיימ טימ זיא =

 . ..סיוא ןיז ךיא גָאט ןייד

 ...עצרַאװש ןעָארק סעּפע ןטפול ןיא ןעווערעצרַאּפ -
 ; סעלָאּפ ןטייז יד ייּב ןוא א ,ּפָארַא למעדעפ ַא

 :סעניסורַאּפ יד ךיוה ןופ ןײלַא ףיונוצ ךיז ןעינ ןוא | 0
 ,חרזמ ןקילעפ- :שריה םייּב עלעקיווצ 6 רָאנ טָא =



 .אי

 ּפָאק ןטציירקעג ןייד ָאד טיה ךיא
 ןּבָאר ןופ ,טניה ןופ

 .. .ןּבָארגַאּב ןוא

 ּפָא טינ יג ךיא
 ..!טָארט ןייק

 םוא רעווש ןעמיווש ןגיוא עניימ ףיוא
 םירעוו

 ..,םירעדעג ןוא

 ןָא טנעה טימ רָאנ ךיא ּפַאט ןוא
 עטדנעוועג טימ

 ..,ןטדנעשעג א לא

 ...טָארט ןייק ןָאט טינ רָאט ךיא

 ! טָאג --

 ּפערט -- ןסיפוצ ןייד רַאפ

 ּפעק עניימ עלַא ןופ
 ..יֿפָא ָאד ךיא גייל

 ...ןציילעמ ךיוה ןייד עשעָארק לגילפ ןוא

 ,ּפָארַא ,ּפָארַא --
 ..!ןציירק ךיד לָאמַא ךָאנ ןליוו רימ
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 בי

 ,ריד לעטשרַאפ ןגעווסיוא יד ךיא טינ
 .רעדלעוו ןעשזדנָאלּב ָאד ,טכענ ןסקַאװ ָאד

 ,רימ ייג ךיא טייז ייּב ליטש -- גנילגנוי ַא --
 רעמייּב ןענייז טנָאנ ױזַא ןיוש

 ..!טרַאװ ךיא ךָאנ סָאװ -- טינ וטסייוו ןוא

 !טכַארטעגסױא ךיד ּבָאה ךיא

 טרַאנרַאּפ ךיד ּבָאה'כ
 יירדעג-ןרעדָא ןעיולּב ךרוד

 ייווצ וצ סעקלעשזַאס וצ
 ,ּפָאק ןקידנדיז:טרעקַאעצ ןיימ .ןופ

 ..!ּפָארַא --
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 עצרַאװש םענורּב ןטיור םוצ ףיוא ןעייג . .
 2, .ת =

) 







 .א

 ,ץיירק רעקירענייטש ,ָא
 !סירעצ רעשידרע-רעטנוא ,ָא

 לייט ןדעי ןייד ןיא ךיז יירד ךיא
 -- ,ספייר ַא עלעקיוק קיטולּב ַא --
 ..!זיר ,עטגייווצעצ ןרעדָא ענייד ןופ

 לעפַאּב
 םניהג ןופ ןדָאלסיױא ךיז

 ...ןפיש ענייד

 ! הפיסא רעשימרוטש ןייד ףיוא ,ָאד ךיוא ןיּב'כ --

 ,לעװ ךיא טינ םענייק רָאנ
 ..! טָארטרַאפ ןיימ טינ זיא סמענייק ןוא

 דילג ןדעי ןיא םוא ךיז יירד ךיא
 == ךיִל א ==

 ..! טָאטש ,ןעלגנַא עקידנטָארד ענייד ןופ



 .ב

 ,עטסעמלַאּפעג

 ! םיור -- ,ןּפיל עטפייזעגנָא ענייד ףיוא

 ; לייצרעד --

 { טמיורטרַאּפ ךיד טָאה ,רענרענייטש ,רעוו

 ? טלעפַאּב ךיד טָאה ,רעקיטולּב ,רעװ

 ,סייּבעצ -- ענעמוג ןעלמיה ענייד ,

 !ןײּפש - םיעגושמ ןגָארט ריד

 רעּבירג עטעװעדלַאװגרַאפ ךיז ןגָאי טעּפָאסרַאפ ,טּפמַאדעג
 ןסַאג עקירעגנוה ןופ סענעמוג עטרַאדרַאפ רעּביא

 רעּביפ ןיא ענעפרַאוועגמוא
 .. ןעינק יד ףיוא

 ןסַאּפ עקידנצלירג עּבָארג ןוא !
 ! ןישַאמ עקיטפערק-טנויוט ,רעדער ענייד ןּפיירט

 ! קורּב רעקידלגילפ ,ָא
 קירטש=ןגעוו טימ ןייז טסלָאז טעװעּפמערקעג --

 -- ,רימ רַאפ
 ! טירט עניימ רַאפ

 ,טימ ;ָא
 ,םיור ןקידנעילּברַאפ ןיימ ןּופ

 : לייצרעד

 ? טמיורטרַאפ ךיד טָאה ,רענרענייטש ,רעװ --

 ..) טלעּפַאּב ךיד טאה ,רעקיטולּב ,רשזו



= 

 ! עטעטנעּפעג
 ןטייווצ ןגעקטנַא סנייא ךיז היא טלעטש ּפעק יד ףױרַא

 סיוא רימ רַאפ ןּביוש טימ
 ןגיוצרַאפ ףייטש -- ןלעניש ענרענייטש ןיא

 ,ּפעגק עקידהפרש טימ ,ענעדלָאג טימ
 ,שֵא טימ טישַאּב ,טלָאגצגּפָא סנּברַאש יד
 ,ןקורַאּפ עשרעטיר עיורג טימ יװ ךיילג

 ,סרעדנעטס יװ ,טקעטשעגנַײא סנעמיוק טימ
 ,"ליּברַאפ , ןיימ ןופ ךיור םעד טּפמעד ןוא

 ,. .ןרַאיַאּב עקינייּב-טיירב עקיכַאװ -- קעּביצ ןופ יװ ךיילג

 ,שער רעקידנרָאג:ןּביז ,ָא
 ,ןרַאוטָארט עליוה סעינַאלד ,ָא

 -- ,רעלדנעט עקידנרַאג:ןּביז ,ָא 1
 ,ךעלדנעּב-ןטעילעוויטש רַאפ --,
 *- !ףעלדנעּב-ןטעילעוויטש רַאפ
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 7 גיוזרַאפ דרע רעד .ןיא ךיז וטסָאה ,טָאטש .,רעליימ לפיוו טימ

 * ןצרַאװש ריא רַאפ ךיז וטסָאה טּפַאכעגנָא .לגעג לפיוו טימ

 ןרוילברעוו עקיּברָאה-ןּביז ,ָא ,ךיז ריא טסייר ּוװ -- ,טנַאּפשעג
 ,ןדָאלעג סעקעמולק טימ קעּפ טימ
 ,ןגיוּבעג קידהנבל:בלַאה ןעלגרָאג יד

 ,ןּביוהרַאפ רעמינּפ עטצינשעג
 ...ןגיוא יד ןיא רּבדמ ךָאנ שינעקנעּב טימ '|

 סַאפ עצראווש יד -- דרע -- ריא טּפעלש ּוװ
 . . ,םירגּפ טימ ןוא רענייּב טימ }

 ִצ

 11.1סַאנ א ךאנ - ; ריד סיפ ןיא שטייב אי
 ..1 ןרָאג ַא ךָאנ - 1 ריד ּפָאק ןיא ליוק ַא --



 .ה

 ,טלעוועג ץַאלּפ ןטימניא
 ,ןומה רענרענייטש ,ָא -- ריד ןופ

 ,ךיוה'רד ןיא
 -- ,ןקירּב עשירעמעלַאּב ףיוא יו
 סיוא ,סרעטסיולק ,ךיז טהנעט --

 ..ןןקירּבַאפ ןופ סנעמיוק עצרַאװש טימ

 ,ּפעק יד ףיוא ןעניורק טימ
 -- ,רעצרעה יד ףיוא רעקעלג טימ

 ,ּפערט ,סרעטסיולק ריא ,סיוא טלייצ --
 ,טלייצרעד

 טלעפַאּב |
 !ךיז טרעווש -- ןושל ןשעמ רעיא ףיוא

 ,טעיורד סעלטַאּפ טימ ןרעגענ עצרַאװש ,ָא ,ריא ןוא

 ++ : טיוט יא

 ,ךַאד ַא ףיוא ךיא ייג ןוא
 ,טנורג ַא ּפָאק ןיימ ףיוא זיא

 טנוּב רעקירענייטש רעד טנערּב ןוא
 ..!ךַארּפש רעקירענייטש רעטצַאלּפעג ןייד ןופ
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 :קירטש עצרַאװש עגנַאל יד
 ."סקעז ּבלַאה,, --

 ,ַאלומ רעקירעכיור ,וד
 ,סעגנעווצּפא יװ ,עצרַאװש ןּפיל טימ

 סקעּבעג ןופ ןדליש יד ףיוא לּבענ םעד טקעלעגּפָא
 קירוצ טכיוהעגסיוא ןוא
 .ןלוקַאּפש יד רעזייה ןופ

 ,עגנעמ א ךָאנ עגנַעמ ַא -- דליו םענייד ןעגנילש ןיא --
 ךיוא ןיוש וטסָאה
 ךיור םעד טריּפשרעד

 ,סיפ עניימ ןופ
 !זיר רעקידתוכלמ ,רעקידנפיוז-טרעדנוה .ָא

 ײװמַארט ןקידייל ןופ ץלירג ןטשרע םעד ריד רַאפ קנירט ךיא --
 קילּב ןיא גָאט ןצנַאג טימ

 טייוו ןטייווצ ןזיּב קע ןייא ןופ
 : ךעלדנערגנַאגפיוא ןיא ענעסָאגעגּפָא רעטסנעפ ייּב

 ,ךעלדנעּב:ןטעילעוויטש רַאפ --,
 *-- !ךעלדנעּב-ןטעילעוויטש רַאפ
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 - ?שעּפעד עשיטכַאנ עטצעל ַא -,
 ךָארּב א גָאטַײּב ןייד טיג

 יירשעג רעשלגרָאג:טרעדנוה רעלוד רעד
 . . .ןומה ןשרעדניק ןופ

 ,שערפ יװ ,טרימשעגסיוא ,טעטסַארכעצ
 ךָאנ ןטייווצ םעד סנייא יז ןגָאי

 :ןפיירשעג ליומ ןיא ןרעדנַא םעד סנייא ןעקטוילּפ ןוא

 - שעפעד טשיטכַאנ עטצעל ַא, --
 סַאג ףיוא סאג ןופ
 סעּכ טימ שירעלעפַאּב

 תעגושמ טימ
 ,סיוא ןסַאג יד ןופ רעזלעה עטליקרַאפ ןעלגרָאג

 ...סױרַא ייז ייּב ליומ ןופ יז רענייטש ןסייר ןוא --

 ןעיולּפ ,ךיז ןרענימ ןטייוו יד
 ,ךיור רעטפמעדעצ לכעליינק ַא ,ןיוש ץעגרע ןוא

 . . !ךיוה רעד ןיא ןבירטרַאפ םורַא שעּפעד יד טמיווש

 ,ּפעק ןענייז ןגָארטרַאפ ,?וד רָאנ
 ,ּפערט ןופ יװ ,טלקערּבעצ ךיז ןטיש סָאװ

 ,ןאטרַאפ שינעפיול ןיא
 ! ןָא טינרָאג םענייק ןיוש גנַאל ןופ טייג'ס ןוא --



 .ה

 ,ּפערט יװ ,טלעטשעגסיוא -- ךשח ןופ רש םוצ
 ,ּפעק עשרעיומ ,טנכוד ,ָא --

 , . ןלימ עקידלגילפ=טנזיוט ןופ טנעה טימ

 ליטש ךיז סױרַא ןעגנילטכַאנ ןקור -- סעװָאס יו
 ,גָאר ןטּבלַאזעג םנופ ףור ןקיטנװָא ףיוא

 ...גָאט םנופ הילע יד ןיוש ּפָא טרָאד ךעלרעייפ ןטכער יז

 ,טכַאנייּב --
 ,םילגרמ ענרענייטש תונחמ ,ָא

 ףיוא ָאד טייג ריא
 ןעגנַאטש ןופ קידנצילּב תונבל ענעײלעצרַאּפ טימ
 .!!טלעװ ןטייז עלַא ףיוא ןקוקסיוא ןגעוו ךיז

 ? טָאטש ,ןענַאװ ןופ
 : ? םירֹוּבג ענרענייטש ,ןענַאװ ןופ

 טציא ריא טייג סמירצמ ערעסָאװ ןופ
 טיײרּפַאּב סױרַא

 ,ןכיוה ייּב טּבױרעגּפָא ,ןצילּב עקידרעזעלג טימ
 ,ןכיור עקידנעגניז ןלייז טימ

 ,טצירקעג טירט יד ןיא ןעמַארש טימ
 ,ןעילּב ןופ טולּב טימ ןוא סנרָאה -- ןגיוא טימ

 ? ןיהּוװ --



 גרעב עטרעווראפ ערעסָאװ ףיוא -
 ּפעק עקידתונשקע ריא טסייר

 ' ּפערט ןטפול רעד ןיא ךיז טקאה ןוא
 ? ןרָאג ַא ףיוא ןרָאג א

 ּו

 ? בור רעייא ריא טגָארט ּווו
 ? קרעמ עמייהעג ערעסָאװ ףיוא

 טרָא-קַאלש ןכלעוו וצ
 / טנַאה ייּב טנַאה --

 !טנַאװ ַא -- טנַאװ ףיוא ריא טגָארט|

 דנַאל ךָאנ יא טינ רעסָאװ
 } טרעגַאלַאּב שירענייטש ָאד ריא טָאה

 ,תוליח ענרענייטש ,ָא
 ?זיא ןָאפ רעייא ןבירשעג טולּב סעמעוו ןופ

 ? סיוא לָאטש ןקיטשרָאד= ?טולּב רעייא ריא טפרַאש ןעמעוו יא =
 1 תֹונּתמ ָאד ריא טגָארט רעשרעה ןכלעוו וצינ ;

 א

 ,גנַאג רעייא ףיוא טצינשרַאפ טירט עניימ ּכָאה'כ --
 ,ןענירעצ טולף ןיא ךיז .ּבָאה'כ -- ערעייא ןגעוו ףיוא

 גנגרַאפ ףיוא סעיוו ןטרַאװ ןוא --
 . . ןעגיגַאּב ףןיוא ןעלגיּפש ןגיוא רָאנ --



 ! ןכַאלקש :
 -- ,קירטש עקידלדניוש ןופ ץענ) רעסייה ןיא

 פאה ןקידלמיוװ ַא טּפַאכעגנָא טָאה עניימ טנַאה ןייא ץעגרע
 ,קירּב ןקידהנבל ַא עטייווצ יד

 ...לגענ יד טימ רעלדָא ַא יװ ךיילג -- ןוז יד -- ץרַאה ןוא

 טסירּב עניימ ףיוא ענעלָאטש יד ףיוא רָאנ
 ..!ןגעקטנַא - ןרעדנַא םעד -- געוו ןייא --

 ! טכענק
 עניימ ןופ ןעמעטָא ןופ ןלימ-טניוו עליוה ףיוא

 ןהנעט רענייטש טימ
 ליטש

 אי .טכענ עטשטילגעגסיוא ןופ אלט עטנערצרַאפ

 דיל רעטדימשעגסיוא ןופ קָאלג-רעמַאה רָאנ
 ןענייש ןיא ךיז טגיוו

 . . .ליומ ןיימ ןופ

 טילגעצ - שוק רעדעי ןוא
 םעניימ ןופ ּבייל ןופ

 .!לעפַאּב ַא -
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 ,ןעגנעל רעּביא ,ןטיירּב רעּביא
 ,ןעגנערּברַאפ ריד טימ טניוװ ןייא ךאנ

 למעק רעּבירט ,למעק רעּביל
 . . .טכענ עקידדלומנא ןופ

 למעק רעקידנדייל ןיימ ,ָא --
 ? ןעקנעּב זַא ,ונ -- ,ןעקנעּב לעװ ךיא

 ,ןייג ןיילַא יירפ ןוא קנַארפ טסעװ -- קירצ
 .!טכענק ןייק ןָא טינ רעמ רימ טסרעק --

 ,למעק רעּביל ,רעקיוה ןייד ףיוא
 ,רעטיר יװ ,סיפ עניימ ןעגנע

 - :ריד טירט יד ןרעטנָאלּפ יז רָאנ
 ...עטירד ַא ָאד ,עטפניפ ַא ָאד
 ,למעק רעּבילךעלרע ןיימ ,ָא

 ,למעז ןייק טינ ,רעסַאװ ןייק טינ
 ..1 ןיג גנַאל רימ ךָאנ לפיוו רע טסייוו --

 ,למעק רעּביל ,ןריפראפ זנוא
 .... ןעגנַאזעג עשיָאלט ענייד
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 ,למעק רעּביל ,ןריפרַאפ זנוא
 ןעגנַאזעג עשיָאלט ענייד

 ,סגּבָארג עטיינשרַאפ:סייוו יד ןוא
 . .. רעּבייל-ןגרעּב ןופ ץיה יד ןוא

 ןּבָארנַאּב ךָאי ןיימ ךיא לעװ טרָאד --
 . . . ןּביילּב ןטרָאד ןיוש ןיילַא ןוא

 לסיּב ַא ךאנ ! למעק ןיימ ,ָא
 ,ןעגנערּברַאפ געוו ןיא ריד טימ ליוו'כ
 ,ןסופוצ ןייג לעוו'כ ,ריד טימ ךיילג --

 . .. רַאג ךיא ּור-למעק ןייד ךאנ
 ,ןייג ןיילַא יירפ ןוא קנַארפ טסעוו -- קירש
 .!רַאה ןייק ןָא טינ רעמ ריד רעק'כ --

 6 יג
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 ןּבילרַאפ טניוו ַא ןיא ךיִז לעוו'כ
 עכּורעװַאז רעסייוו ַא ןיא

 ...דּבלֹע ןופ ץיּפש:ןעמיוש ןפיוא
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 ןפיל עסייה עריא ןופ טָא
 / ,ןעליינש עקידנעמיוש טימ ףיול'כ

 ןחול ןופ עלעטעלּב ַא יו
 ךיא לייש ךיז טייקיּבייא ןופ ןוא

 !ןגעקטנַא רימ -- :ךיז טעּב ךיא ןוא
 : ,טגגעגַאּב ןוא = | 2

 . . .ןעגנַאגעצ ןוא == |
 2 שי ער עט שא טי א

 ןּפיל:ןענַײװ עריא ןופ טָא
 . ,לגילפ עסייוו ןיא שּוק ַא - ילפ'כ
 לגיו ןופ עלעיינש ַא יװ = -

 ןעגנַאזעג עליטש-יינש טימ ןוא
 ...ןא גנַאז עקידלמערד ַא ריר'כ

 ,,1 ןּבילּברַאפ זנוא זיא גנאג ליפ ,ָא --
 ,ןּבילרַאפ טניוו ַא ןיא ךיז לעוו'כ

 עכורעוואז רעסייה ַא ןיא
 ...דנלע ןֹופ ץיּפש-ןעמיוש ףיוא

, 



 ,למעק רעקידנדייל ןיימ ,ָא
 ןכּוזרַאפ ריד טימ לָאמ ןייא ליוו'כ

 ,ָאד יינש ןקידנעמיוש םנופ
 ןכוזרַאפ רָאנ --
 ..ןדיישעצ ךיז'נ

 3 יט
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 ...זיא לַאװק ַא טָא ,למעק רעּביל
 טרָאד טסיג רע ליטש םַאזנייא-ךעלקילג

 ,סעילַאװכ ןעמיוש ,סערַאמכ ןעמיוש
 ,שַא - רָאה ףיוא יו ,זיא ּפָאק ןייז יורג

 ,שורּפ ַא יװ ,טרָאד טגניז ,רע טגניז
 ...עטסיוו ַא ןיא שורּפ ַא יו

 "= ,רעטנייוועג דמַאז רעסייה וצ ,ָא
 .,,רעטנייטשרַאפ ,ָא

 ,ןעיוט ריד ַאנ ? סעייווש ךָאנ טטקנעּב --
 -- ,ןענוז -- ןענייז ? רדמ ךָאנ טסקנעּב !
 * ,!לַאפ טינ -- ,ךיוה'ר נַאד ןיא לייה ְךָא



 . . .ןייז ןיילַא וטסעװ -- ,קירוצ -- דלַאּב
 םַאזנייא יװ ,עז

 ,טרעטסילפ
 ,טרעיורט -

 ...לַאװק רעד טינ םענייק רַאפ טגניז
 . ,תורוד ןופ לַאװק ,וטסגניז סָאװ ,ָא --|

 -- 1 זיא רעגַאּב ןייד סָאװ ,לַאװק ,רימ גָאז

 = = ,רעג ,סרעייג ,ךיא גַאװ טינרָאג --,
 *...!ןרערפרַאפ טינ--:רָאנ ךַאז ןייא ליווכ !

* ;{ + 

 ,ןטייז ריפ עז ,ןדמַאז ןופ ןוז
 ! ןעמענ ייז ריפ עלַא ךיז טסנָאק --|

 -- ,ןטייצ טימ טישרַאפ געוו:רעטנוא
 ..!למעק רעיירטעג ,ביל ךיד ּבָאה'כ

 ,ןדיישעצ רימ ןלעװ ךיז -- דלַאּב
 ..! ןדייּב - למעק ןיימ -- וד ןוא ךיא



 ,למעק רעקידגנַאגפיוא ןיימ ,ָא
 ,ןגעוו יד זנוא ןלעו ןשטנעּב

 . ,תודע ןלעװ ןטייוו יד ןייז
 | ,למעק רעבירט רעּביל ןיימ ,ָא

 .+ + .סיוא טייג רימ טייצ יד -- גָאט רעד יװ

 ,ןגער א יװ ,טרָאד דלַאװ ַא עז --
 - ןלַאװק עטייוו ןסָאגעגסױא .

 .. ,עטקילפעצ ךעלעדניוו עסייוו
 / --:ןטייװ עקידתודע ,רימ טגָאז --

 ?ָאד טגיל רע ,ָא ?ָאד טפָאלש רעװ ,ָא
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 עטסיוו ױעסייוו רעד ןיא ָאד טַיוט
 סגנילירפ עטנערּברַאפ דלַאװ ַא טגיל

 ,גניליהרַאפ-שעוועג-סילוו א ןוא
 יא ,טייק-ןגרַאּב ַא - יינש ןיא יװ

: 



 ,ןטייוו יד ןיא ןעגנַאהעגפיוא
 ןטייצ ןופ חול ןסיורג ןפיוא

 לסילש ןייז טימ -- גנילירפ רעדעיו
 -- ,ןטייּב ךיז ןוא ןעמוק וצ ףיוא
 ךיז סיפ עגנירג יד יז ןּבָאה
 -- ,ןעמולּב יװ ךיילג טעילָאמסענּפל

 עניּפ ןופ ךעלרעטילפ יװ ךיילג
 . . .ןענינַאּב ןופ ןעגנוצ יד ייב -
 ןעמולּב עטרַאצ עטשרע יװ ךיילג

 - ןעמוקענמוא
 .  .טייַהרעגנוי

 ; ,! ןעמוק טינ ןיוש ןלעװ ייז ,ָא שש

 .עטסיו רעדליוו-שיטניוו ףיוא ָאד
 ,גיוו=טסימ ַא ףיוא יװ ,ייז רעּביא |
 ..!טייק ןיא דניק א - ףיוא טלגילפ



 ,למעק ,ןגייווש ןייד טקערש ךימ ,ָא -- .+
 ....סע טקילּב רָאנ ריד ףיוא . . .דניק סָאד טנייוו

 ..?ןעד יירפ ,למעק ,טינ ךיד ךיא זָאל --
 - ,לּפמעט ןיא טייק ןופ דניק סָאד גָארט

 ,שדקמה=תיּב ןיא דניק סָאד גָארט
 .,+.ןטייװ ןופ דנַאל ןיא דניק סָאד גָארט

 ,למעק רעקידנגייווש ןיימ ,רָאנ |
 ,ןּבָאה וטסלָאז הכרּב ןייא ,רָאנ

 :ןרעגַאב וטסלָאז רעגַאּב ןייא
 / ..+ ןרערפרַאפ טינ ןוא - ןרעטסילפ --|
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 ,ןיב יירפ-דנלע -- ןכיוה ףיוא ךיא ,
 ,ןֿבָארגַאּב ךָאי ןיימ ךיא לעװ ָאד
 . ..ןּביילּב ָאד לעװ ךיא ןײלַא ןוא



 ֹּו

 / ,ןּבילרַאפ טניװ ַא ןיא ךיז לעוװו'כ
 עכורעװַאז רעסייוו ַא ןיא

 *..דגלע ןופ ץיּפש-ןעמיוש ןפיוא

 . ,למעק רעקיּורמוא ןיימ ,ָא
 ....ןעגנערּברַאפ ריד טימ ןיוש ךיז קערש'כ

 ןטכענ עקידדלומנָא רַאפ
 ,עטקילפעצ ךעלעדניוו טימ םענ -
 .++ רכש -- ריד טייק ןופ דניק סָאד םענ

 ,ןטַײװ ןופ דנַאל ,למעק רעּביִל
 ,ןלָאט ןופ עקירָאה סרעקיוה --
 ןלָאװשעג ןוא םערַאוװ-קיטולּב !

 ,ןּפמעד רּבדמ רעסייוו וצ טנעה
 . ,שדקמה-תיב ןיא דניק סָאד גָארט

 .לּפמעט ןיא טייק ןופ דניק סָאד גָארט
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 ןלָאט ןופ דנַאל ןיא דניק סָאד גָארט |
 , . .רַאג ,למעק ,ןכיוה יד רָאנ

 ,ןעגנעל רעּביא ,ןטיירּפ רעּביא
 -- ,ןייג ןיילַא יירפ טימ טשטנעּבעג ייז --
 ןֶא טכענק ןייק טינ ןיוש רעמ רימ טטרעק

 ..!רַאה ןייק ןָא טינ רעמ ריד רעק'כ
= { 5 







 א

 ,טינשעצ םענעדלָאג םייּב -- ,ליומ ןגעזעצ ןייד ןופ
 --:ןָא גנַאל ןופ ,גנַאל ןופ ןעייל ךיא ןעגנוכערּפשרַאפ

 ,ןעגנַאז יד םערּב ענייד ןופ ךיא שימ ענעדלָאג ןטייז ,ָא
 ...טירט ענייד -- ןעמענרַאפ טנעה ענייד -- הליפּת ןיימ --

 . ..טילּב ןגיוא ענייד ןיא דלַאװ זַא ,רימ זיא סָאװ ןוא
 .. .ןייג ןײרַא םיא ןיא ץלַא סעּפע ךיז קערש ךיא

 ,ןעגנַאזעג ערעטיול ןלַאװק ןגָאלש -- רעגניפ ענייד ןופ
 ...דיל ןיימ טקנירט טנװַא ןיא -- סיפ עקידנעקנעּב ענייד ייּב'נ

 ,לסקַא עלוד וצ זלעפ ןטדימשעגוצ טימ ! םענרַאפ
 . ..ייג ןוז וצ ןוז ןופ יירפ ךיא -- טכיל רעטּבױרעגּפָא טימ --
 ! ףיילש ךיא קַאה עשירעּביור ןיימ ריד ףיוא ,קידנצילּב ,טציא

 ,ןסקַאװ -- ןטייוו יד ,ךיז ןרעמ -- ןגיוא יד
 ; ןעגניז ןיימ ףיוא -- ןרעטש:סרעדניצרעטנוא ,ָא --

 ..! ףייפ ןיימ ףיוא -- עקידלגילפ ןטגיוו ,ָא א

107 



.8 

 ,ןכיוה עקידרעסַאװ יד -- טנעה עניימ ףיוא ךיז ןצרַאװש -
 -..ןייג רַאד ,טעקָאמסעגסיוא סרעּביולק יװ ,ּפָאק ןיימ ףיוא סנקלָאװ ןוא
 ,ןֶא ךיוּב ןקיטשרָאדטולּב ןיימ ןופ זיא דיד וצ ּפעק לפיוו ,לפיוו ,ונ --
 . .1 ןגרַאװרעד זלַאה ןרַאפ ךיד -- ךָאנ ךיִא ףרַאד לגענ לפיוו ןוא

 ,רעגניפ עניימ ןופ דלַאװ ןשירוּבג ַא סיפ ענייד רַאפ פיוה ךיא
 ,טינש ןטשרע ַא ריד רַאפ דיינש'כ -- עקידנרעטש תֹוליפּת ןופ
 ..!ןעגניז עקידנליורג סָאד -- ןייצ עקירעזייא עניימ ןופ ריד וצ
 ? סטכַארּבעג ןיימ רַאפ ךיז ןגיוא ענייד--סמוניהג ןצייה סָאװ --

 טירט ענייד ןטירט סָאװ
 פא -- ןקידנדירפ ןיימ ימ ןיימ

 ,ץרַאה סעמַאמ ןיימ ריד ָאנ --
 . .!ּפָאק סרעדורּב ןיימ ריד ַאנ
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 / ןגעװ ריד וצ ךיא יג לפיוו טימ'
 ? ןגיוא ךיד סיוא ךיא קוק לפיוו טימ .

 ,ןגעגַאּב'כ -- עשיגעוו טייקטייוו רָאנ - = |
 ..! ןגיוז ןדמַאז רָאנ -- טירט עניימ ןוא = |

 .,.ןגעװ יד -- רימ ןופ ךיז ןעלקיוו ןוא
 ןָא םוטש ךימ ייז ןקוק עטינעג

 ,ןגערפ טינ ךייא לָאמניײק ,ןגעוו ,?עוו'כ
 . .!ןעמוק טינ ריד וצ לעוו'כ לָאמנייק ןוא = |

 ,ןעניפעג טינ ךיד ףרַאד ךיא -- ןייז ןָאקיס = |
 -  .ןַאג ייּברַאפ ןיוש ךיד ןיּב ךיא -- ןייז ןָאק'ס |

 . ,ןעניּפ - ןטייוו ,ןעלּבענ -- ןגיוא רָאנ -- |
 ..!ןגייווש ןגעוו ןוא ,קירצ -- ןטייוו רָאנ

* : 



 יד

 4 ,תשנושמ ב טי
 : ןגיוא עניימ -- ךיז ןעמולח ריד

 /  ,ןפיש עקידנענערּב ייווצ--
 .. .ןעשזדנָאלּב ןופ גָאט טימ ענעדנוצעגנָא

 .1גיוא ןטכער ןופ ןקַאהסיוא ריד דלַאװ ַא --
 .  {טררא םעד - ןקניל ןופ ןּבָארגסױא ריד

 / ייל

 .  ,תענושמ --
 : ןעלּפַא עניימ ךיז ןעמולח ריד

 - ,רעּבָארג-ןליוק עצרַאווש ייווצ
 / +.ףענוז ןופ ץרַאה ןיא ךיז עקידנעקנערט

 . {טלעװ ,ךיד ןעלקיוונייא ןצרַאװש ןיא קָאר?הטמ ןיא --
 / . .{שצװ עקידנלַארטש עסייװ ןָאטנָא ריד

/ 

'/ 



 ? רימ טימ ןעד ןכיילג ךיז ןָאק רע

 ,סעיוו טימ ןרעמַאה ןָאק'כ
 ,רעגניפ יד טימ ןגרַאװ ןָאק'כ

 ,רעגניז ַא ןיּב ךיא
 -- סַאג רעד ןַאטרעטנוא ַא

 ,םולח ןייד ןיּב ךיא
 ..! תעגושמ --
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 וה

 טנעו עסייוו ךרוד ריד וצ ךיז עּפַארד ךיא
 . ..ףלח ןקידנכַאל ןופ

 ,טנעה יד ןיא ןגיוא עטקילפעגסיוא טימ
 .. ןרָאה ןופ ענעמונעגסיורַא ,סעחרזמ יו

 ףיוא לַאז ןקידערַאמכ ןייד ןוֿפ -- ןפע ערַאּפש ןייא --
 . ןרָאה ןקידנגרָאמירּפ ןופ תירחש וצ

 !טזאלּבעצ גנַאזעג ןיימ ןופ טניוװ -- עגנוי ןראיאק

 1 טסָארּפ -- םעטָא ןייד
 { שעמ - ןרעטש ןייד

 ,.!שעלרַאפ --
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 ,רעװ זיא ָאטינ - ןענעפע רימ : סייוו ךיא
 . .. רעל ןענייז -- ןטייוו עצרַאװש-ןטנַאװעג

 ,טכַאנ ,ריד ייּב רעטסנעפ ןיא ּפַאלק ךיא ,ךָאד ןוא } =
 ! טרַאװ ןוא

 .ײג ןוא

 ,ָאטינ זיא רענייק רימ ןרעפטנע ךיא סייוו ןוא
 ...ָאד ץעגרע ןיּב'כ ןיילַא ,טייוו ץעגרע ןיּב'כ ןיײלַא =
 ,געוו ,ריד הי ףיא רעיוּכקע טייקליטש ןיא ,ךָאד ןוא

 . . . גערפ ןוא
: 
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 . . . רעיוט ןזיּב לעװ'כ
 { . , ריט רעד ויּב לעװ'כ

 ..!ריט יד ןקעוופיוא טינ לעװ ךיא --

 : רימ ןופ עלעקנירּפש רעדעי ןיא
 ,לגענ רעטנוא רעגניפ עדנילּב יב
 ,ץרַאה ןּבָארגעגסױא ןיימ ןיא ףיט
 ,ןגיוא עניימ ןופ גָאט ןּבלַאה ןיא

 -- ,ןקוק רעייז ןופ טכַאנ רעצרַאװש ןיא
 טייק רעגנַאל טימ
 ,רעגעלעג ןייד ףיוא

 ,..טיױט ,ךימ טסולַאה עטּבילעג ַא יװ

 ,.!טױט ,טינ ייג ,רימ ךאנ טינ יג ,ָא

 ,ןגיצ עסייוו ,ןגיצ ןפור ךימ
 --,טייצ רעד וצ לעוו'כ ןרעקמוא ךיז

 ...לגילפ ןייד ןופ רעכָאפ ןטשרע םוצ



 !טייק ַא-דניק רַאפ ,דניק רַאפ זיא סָאװ-- |
 דניק רַאפ |

 ..1זיירק רעטמצעגּפָא ַא --

 / טַײװ -- ךיא ףיול ,ךיא ףיול ןוא
 . .:טײלּפ םעד ךיז ןעלקילוקרעּבירַא

 .זיולּב זיא -- סטכער ןופ
 ,טניוו זיא -- סקניל ןופ
 . . !טייהיירפ -- זיא סיֹורָאפ

 9 5 : ג : 1: יט * . 5 =

 ..!טיוט ,טינ ייג ,רימ ךָאנ טינ ַײג נָא:

 : ,ןגיצ עסייוו ,ןגיצ ןפור ךימ
 ,טייצ רעד וצ לעוו'כ -- ןרעקמוא ךיז --
 / ..!לגילפ ןייד ןופ רעכָאּפ ןטשרע םוצ:
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 יה

 ,טײזרַאפ ןקינוז ןיא דמַאז ןיא
 = ,ןענייל עקירעּביוז עטשטיינקעצ ףיוא יו

 ןעירּב רימ
 ,ןעלנק עטקעדענּפָא עטלַאק ענייד

 ,טיוט --
 ,טסורּב ןייד ןופ ןעלּפַא ןעלטניּפ רימ

 םענייד ןופ ּבייל ןופ עקיטשרָאד רעליימ ןעיצ ךיז
 . . .דיירפ עקיּורמוא ןיימ ןעקָאמססיױא ףיוא



 ,טיוט ,ריד טימ רבח ןיּב'כ
 ,ןגיוא עניימ ןיא טקנעשעג טרָא ַא ריד ּבָאה'כ

 ץרַאה ןיימ ןיא ּבָאה'כ
 -- ,טעּבעגסיוא רעגעלעג ַא ריד

 ..!טעּב ךיא ריד ייּב ,טיוט ,טינרָאג -- ןוא

17 



 ,עדייּב ןסייוו רימ
 - ,עדייּב ןסייוו רימ

 ,ןענַארק עצרַאוװש ןופ -
 .. .סעגר ןענגער סָאװ = -

 ,ןענַאמרעד טינ ךיז ץלַא ןענָאק
 ,זיא געוו רעד ּוװ
 ,/..רָאָד טייג עמ ּוװ

8 

 ,עדייּב ןסייוו רימ
 ,עדייּב ןסייוו רימ

 + . ןלייא טימ ּבַײל ךיז ןָא טרימש גָאט זַא
 ,ןָא לעז וצ לעז טינ ץלַא ךָאנ טמוק ןוא

 + . .ןדיישעצ טינ ךיז ץלַא ןענָאק ןוא --



 | ,ןָא ליומ ןיימ ןָא ףלח וטספראש ןוא
 ,ָאד יינש:רוּכש א -- רימ ףיוא טסלַאפ ןוא

 ,ןליוה יד גרעּב ןופ זנוא ןפור ָאד
 ;.,הדיקע רעד וצ -

6 5 9 5 1 : : 1 9 * 6 

 . ,.עדייּב ןסייוו רימ

 ,ןליוק ויא טָא ןוא ,ץלָאה ויא טָא ןוא
 ...ָאד עז ךיא טינ ךָאנ עלעמעל רָאנ

 . .! ןלייצרעד טינ ,לָאמנייק ךיז ןרימ
 ..1 ָאד יירשעג זיא סעמעוו וטסייוו ןּוא

 ,עדייּב ןסייוו רימ --
 ..!עדייּב ןסייוו רימ
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 - ןגיוא ענייד ןופ טכַאנ רעצרַאװש ןיא --
 ,םורַא ךיא םיווש -
 ...הביּת ַאנ יװ ךיילג

  ,טוָאלעצ ךיא ּבָאה ענעדלָאג לפיוו ןרָאיַאק
 ..1 ןשריה עקידנפיול עגנוי יו -

 / ,געט:ןּבױט לפיוו ןוא
 ,ענעדנוצעגנָא סענרעטמַאל יװ ךיילג

 ..1 טקישעצ ךיא ּבָאה

 ןיוש רימ וצ ,גָאט:ןּבױט ,טינ םוק
 . . .ליומ ןיא טַאלּב ַא טימ

 5 + ָ ליוה םוק הל : +

 / ןגױא ענייד ןופ טכַאנ רעצרַאװש'נ -- הביּת ןיימ
 | ,טור ָאד ָאטָא = =

 ,.!טררא ןייק טינ ךוז ךיא --





 אט א



 ,טלעוועג ןגעוומוא ןופ ,גַאדרעטַאשט ,עקידנכייצ טימ טירט טימ
 ;לטנַאמ ןקידערַאמכ=טעטַאלעג ןייד ןופ םיוז םעד וצ ךיא ןענעג

 ,ןעלדנַאמ טימ רענעסקַאװַאּב ,רענרענייטש שּורּפ ,ָא --
 ...?טלעװ:קע ןופ וטסטרַאװ תורושּב עקירענייטש ערעסָאװ

 ,טלעוושעג ןוז רעד טימ תונעט ףיוא ,םרוטש ןופ רעטקיליװַאּב

 נג זיא רוכּב ַא ףיוא יו ,קידהכרּב למיה רעד ריד ףיוא טגײלעגפיורַא

 ,תוירּבדמ עקינוז יד טיורטרַאפ ּפָאק טימ ,גַאדרעטַאשט רעטלילּבעצ --

 ..?דלעפ עקידנרעטש עיױלּב סָאד טלייצעגסיוא טינ ךָאנ טסָאה

 ?ןעמיור עיולּב עטייווטלקיוועצ יד ןיא ,גַאדרעטַאשט ,וטסעז סָאװ
 ? תוליגמ עטנרעטשעצ יד ןיא ךיוה'רד ןיא וטסנעייל סָאװ

 ;גַאלש ןקידנענוז ַא ןופ טרוּכשרַאפ ףיוא ,רעייז?ןרעטש ,טציא ריד וצ ייג ךיא

 ,ןעמיורט ןוא שינעקנעּב ןופ טזָאלרַאפ ּבָאה'כ הבּת ןיימ ,ריד ףיוא טינ ךיא לעטש הבּת ןיימ
 -- ,זיא ליטש ןוא שירעמיורט ױזַא ןקור ןייד ,ינק ענייד ןענייז קיּור רָאנ

 ..!גַאדרעטַאשט ,לסקַא ענייד ןופ ןעקנורטנָא טייקליטש טימ ָאד ךיז לעװ ךיא
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 עץ טיש



 ,טנעה יד ףיוא ןגעקטנַא ריד -- *עטשולַא, גרַאּב א טלַאה ןעינק ףיוא

 נג הנידמ עקינעטרעטנוא ןַא ןייד טָאה טייוו ןופ טקישעגוצ הנּתמ ַא ריד

 - ,ענירג ןלָאט עטצנַאלּפרַאפ טימ ןוא עקיטייצ טימ רענטרעגנייוו טימ

 / .,.1 טנעקרעד טינ םיא טסָאה וד ? ןעמענפיוא טינ ,גַאדרעטַאשט ,םיא טסליוו וד

 ,טעשטעמ רעד -- ןטלָאגענּפָא ןַא ּפָאק ַא טימ טייז ןייא ןופ
 ,ןכָאטשעגנײרַא ּבייל ןייז ןיא סעקליּפש=ךעלּביטש -- רעטייווצ ןופ

 טעּבעג טימ טלגרָאג ןוא ,טפור ןוא טיירש אלֹומ רעד
 .. ןכָאנק עטיירדעגסיוא טימ דרע'רד ףיוא טכַאנ עצנַאג ַא

 ,ןסירַאּפיק ענטלַאטש טימ ,טכעל ענירג טימ ריד וצ ךיוא ייג'כ

 ,ףָאש עטּברַאפַאּב סעדערעשט טימ ןוא סעקשזעטס עטיירדעג=ןרעדָא טימ

 4 טסּפָאלש וד ,גַאדרעטַאשט ,טינ טסרעה וד --

 ןסיפעצ רענעלָאװשעג ןייד זיא טקעדרַאפ עשרעטָאט ךעלזייה טימ

 /  ,קַאל ןופ דרעּב עצרַאװש טימ ,ליטש ,סרענייגיצ יװ ,ךיז ןענעבנג ךעלדלעוו ןוא
 ..!גַאדרעטַאשט ,ןקירענייטש ןייד ,קנירט ורמוא ןייד ,ךיא ןוא
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 !ןָאט ןיה א גָאטרַאפ ןופ עקסיל עקידנענייש ןייז םי רעצרַאװש לָאז ּוװ ןוא
 ? ךיוּב ןעיולּב ןייז ףיוא טלקערּבעצ ,ןוז רֶע לָאז ןזייוו ןעמעוו ןוא

 ,ןדניא עקידנענערּב שילעה יװ ,ריד וצ ,גַאדרעטַאשט ,סעילַאװכ רע טּביײרט ןוא
 ..!ךיוה רעד ןיא טלקערּבעצ ,םענעדלָאג םעד םיוש םעד גנַאזעג טימ ריד טקיש ןוא -

 א

 ?ןזיײװַאּב םענעדלָאג ןייד ּפָאק ןייד טכַאנרַאפ וטסלָאז ,גאדרעטַאשט ,ןעמעוו ןוש
 ? טגײלעגפורַא ּפָאק ףיוא ריד טָאה ןוז סָאװ ,שיריה ןטיור ןופ ןיורק ןייד

 ,עזיירג-עיורג ןופ ןרעסַאװ עדליוו ןופ קידנסקַאװ ךיד עז ךיא
 ....טגיװרַאפ עשימי ןטסירּב ןופ רעטנזיוט ןסיוש ןיא ךיז ןגיוו ךיד עז ךיא

 םי ןטימ ךיז וטסָאה טלייטעגנייא שרעדורּב ןוא
 ,ףָאש עקידנענייש ןצילּב טימ ,ןוז ןופ ענעדלָאג תורצוא טימ

 ;םַאלּפ ןקידנגיוז ןטיור-שילעה ריא טימ ןוא

 קַאּפ ַא ךעלעדנעלּב ןיא טירט עגנוי:ןדלָאג טימ עסיפרָאּב ַא

 } ףיוא עקידנענערּב ַא ןוז טייג עשימי ןטייוו ןופ
 ;. .גַאדרעטַאשט ,ןּפָאקוצ ריד ייּב טיײגרַאפ יז רעגנוי ךָאנ ,ליוה ןוא
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 ,םיוש ןיא טכָאקעגסיוא ,עטקָאטעג ךעלעדנייטש ענייד ףיוא
 ןטָארּב ןוא ךיז ןעניורּב רעּבײל עקידוועריר-טינ

 | םייל רעקיטש עטרימשעגסיוא עינעמשז ַא --
 ....ןטָאשעצ ךעלעקערּב ףיוא יז ןוא ןָאטעג ףרָאװ ַא םי םעד וטסָאה

- 

 ,יינש ןופ טָאז ןיא ענעכָאטשרַאפ ,סיפ עטרימשרַאּפ
 ; ענעקנוטעגנייא עטָאלּב ןיא טסירּב יד ּבלַאה זיּב

 . ,ענעקנורטרעד יװ ךיילג ,גַאדרעטַאשט ,ןסיפוצ ריד ייּב יז ןגיל ןוא
 ירשעג טימ ןוא סעּכ טימ קירצ טָאה ךיז ןופ םי רעד סָאװ טרעדיײלשעגסױרַא |

 . ,םיוש סעּפמָאּפ טימ טאש רעדער 00
 !קַאלש ןסייה ַא ףיוא יװ ,ענרעזעלג ןצירּפש טימ

 געלשעג ןשימרוטש ןדליוו ןופ טימ רעד ןיא ןיּב'כ
 ,םיורט רעטסנעש רעד טלעוו רערָאג ןופ --

 ...גַאדרעטַאשט רעמוטש ,טסָאה םי םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא וד סָאװ



 ,זיא לָאטש ןּבָארג טימ ,טכַאנ רעצרַאװש טימ םי טרעצנַאּפעגסױא
 ,סעילַאװכ עצרַאװש ןטייק--ןטייווצ םענ סנייא--ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא

 ,סיוא לַאש ַא ןָאטעג קידנפיול ןטניוװ ןּבָאה סנרָאה ףיוא -- *סיֹורָאפ, --
 ...תֹוליה עשיטכַאנ עיירטעג ענייז םי רעצרַאװש טָאה ריד ףיוא טקישעגסױרַא - -

 ,םיעגושמ-םינקז ןופ עטעטסַארכעגפיוא ןטסירּב טימ עטלטַאּפעצ דרעּב -- טנרָאפ ןופ
 }לגענ עפרַאש עטמורקעגסיוא טימ ,ןייצ עסייוו טימ ,ענעסירעגפיוא ןּפיל טימ
 ןגעקטנַא ריד עקיכעלייק טלקיוק ןעמ ענעלָאטשירק גרעּב -- ןטנוא ןופ -

 .. .םוא ױזַא ריד יז ןעמ טרעדיילש ןקירענייטש ןיא ךיוּב ןיא .טײהרעצנַאג ןוא

 ,ןגיוזרַאפ שינרעטסניפ ןיא ,טסייג רעצרַאװש ַא ,גַאדרעטַאשט ,וטטציז ןוא
 ,ןסיּברַאפ ליומ ןיא שינעּבױט ןצרַאװש טימ ,טיינרַאפ -- ענרענייטש ןפיל יד

 ,קַאנק ןקידנלַאפ-ןלַײפ םעד ךיז ייּב ּפָאק:ןּבױט ןיא טסלייצ ןוא

 ,ןגיוּב טינ טלעוו רעד ןיא םענייק רַאפ ךיז ןענָאק סָאװ ,ינק עטוװּורּפעג ענייד טסיולג
 -- ,ןסיפוצ ריד ייּב יירשעג טימ ךיז גרעּב ןעלקערּב'ס יװ ,טינ וטסעז ןוא

 ...!גַאדרעטַאשט ,ןלימ עקיּורמוא עצרַאװש ףיוא סיוא אנוש ןדליװ ןייד טסקעמש וד
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 ,ןסּבעװעג ענעדייז עיולּב ענייז טָאה ךיז ףיוא םי ןסירעצ
 .}יײרשעג טימ ןוא סעּכ טימ דליוו טרעדיילשעצ ייז עטקילפעגנא ןדלָארט יו

  ,יײנש ןופ רעטנויוט ןלַאװק יװ ,טלַארטשעגסױרַא ליומ 4 םיוש ַא

 . ,ןפיט עיינ טנפעעצ ,ןטנורגּפָא עיינ רע טסילשעצ לָאמ עלַא ןוא
 ןטניוו עטקילפעצ רעטנזיױט ךרוד טּביירט םעטָא ןייַז

 .גוצ ריד ֹוצ עצנַאג ןלֹואװ -- םרוטש טימ עשילַאװכ סנרעטש ףוא טליוק ןוא |

 ר .ךַאג ענעקנורטרעד גנַאל ןופ -- ,םוא ןעלגעז ר יי ףיוא



 .ןרָאצ ןדליוו ןייז ,ץרַאה טמערוטשעצ-קידהפרש ןייז םי רעצרַאװש טָאח טדערעגסיוא ןּוא
 ג קירוצ טָאה תונעט ענײײז ןעגנולשעגנייא רע - ּבױטש ןסייוו ףיוא עטלקערּבעצ

 קירּב ןגנַאל ןקידנענערּב ַא ןייש ןופ רע טָאה טגיילעצ ייז ףיוא :
 * . .ןרָאלק עיולּב טימ ךיז טמרָאעגמורַא ,טשוקעצ קידנגיוו טייקליטש טימ ךיז ןוא

 ;עטקילפעגסיורַא סעילעשוּב ןופ ךעלרעדעפ יװ ,ענרעּבליז סעקיישט ןוא
 ; ליומ ןיא ענעדלָאג ןעלװנַאּב טימ ביל טעקסולעגסיוא ןייז ףיוא ןעיירד ךיז
 ,ליונק ןקידנענערּב ַא ןייש ןופ טסורּב רעטליטשעגנייא ןייז ףיוא ןּפינקעצ

 .. .עטקישרַאפ טייוו רעד ןופ לזניא ןקידנענערּב ַא ףיוא יװ

 ,גירק רעסיורג ַא ךָאנ יװ ,לָאמ עלַא יװ ,םי רעד זיא רעליטש ,רעליטש ןוא
 ,טעטנעּפעג יװ ,טּפַאשקנעּב ןופ דנַאל-טנװָא ןיא טקניז רע

 ;געװ ןטימ ןופ םענרעזעלג ַא טסיופ ַא -- ,סױרַא ךָאנ עילַאװכ ַא טסוה ןוא

 ,קירּב רעגנַאל רעד רענעדלָאג רעד שינרעטיצ ףיוא ךיז טלקערּבעצ

 ,טקידנערַאפ טינ ךָאנ טלעװ רעד ןיא םענייק טימ גירק עסיורג ןייז טָאה רע

 ...גערּב רעּבױט ןייד ףיוא גנַאלקּפָא טימ ,גַאדרעטַאשט ,םיא טמענ ןוא
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 ןגערּב עקידמורד ףיוא ,םי רעצרַאװש ,ךיז וטסָאה טגיילרַאפ
 } טייק ַא ףיוא טייקליטש וצ םענעדניּבעגוצ םעטָא טימ
 ,טייהרעמוטש ןזלעפ ןופ סױרַא ּפעק ןקוק ןטייז עלַא ןופ

 ;..ןגעוו עקידנעייגעצ ליטש ךיז ןעמלצ דחּפ ןעיולּב-שידניק ןיא'נ

 ,ןפיילש עקידהנבל ןיא זיא ,םי ,טייקליטש ןייד טּבעװרַאפ

 נםורא טגיילעגסיוא רעגניפ עקירענייּב עכיילּב ענייז טָאה טיוט רעד יװ ךיילג

 0 ,םוטש ,ָאד ץלַא וטסָאה ןעמונעגמורַא ,םי ,עצרַאװש טימ טנעה טימ

 . . ,ןפיולטנַא טינ רענייק טעוװ ריד ןופ ,ריד ןופ טינ רענייק טצעו ןסיירסיוא ךיז

 ,ןטייווצ ןפיוא רענייא -- עטכילּפעגסױא ןזלעפ ןקוק ןוא
 ,עטרימשעגנייא סנטָאש ןיא ןייש סנרעטש עטקעדענּפָא טימ

 ...ןטרַאװ ייז -- רירפ ןרעוו טעװ ייז ןופ רעװ ןעגנולשעגנייא ןוא

 ..!ןָאט יירשעג םענעגושמ ַא רענייא טעװ ייז ןופ טָא : ךיז טכַאד'ס ןוא
 ,ןטכַאנַײּב ךיז ןסייר ןטייוו ןופ ,ןעניפלעד ךיז ןפרַאװ למיה ןיא

 ..!ןָאט ריר ַא שינעמוטש עצרַאװש סָאד ,ןָאט רעטיצַא ךיז ןזלעפ ןקערש רָאנ
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 -  ,ןטייוו רעד ןופ ךעלגרעּב עטזָאלעצ ךָאנ ןעינק ףיוא ,גַאדרעטַאשט ,ךי
 6 ; רעטנורַא ייז ןקוק -- ןסיפוצ טעוװעדלַאפעגסױא ןפָ;לש י ר

 . ןטייז עלַא ןופ ךַאװ רעד ףיוא עטלעטשעצ סיורג רעמוטש ןייד םורַא
 - ,..רעטנוא ריד ייז ןטלַאה דחּפ טימ לעפ ןייד ןופ ןעמיוז עטשטיינקע

 ,ןעגנַאלש יװ טגיילעגסיוא ןגיל ןענידַאּב וצ ריד טײרגעגנָא ןגעו
 ; ענירג עטייקעגסיוא יד -- ריד ןטסירּב ןזייוו ןלָאט ןוא !
 ,ענירעטַאקעי טרַאװ ןגיוצעגסיוא טרעווילגרַאפ ריד ןגעקטנַא
 ...ןעגנַאלרעד ךיז ןסייה למיה ןופ לרעלעט סָאד טסלָאז וד

 ,ןגיוא ענייד ןיא ץלַאז ןטָאשעגנָא יד םי רעצרַאװש טָא
 / +.1ןָאט ריר ןייק טרָא ןופ ,גַאדרעטַאשט ,טינ רָאג ךיז טסנָאק
 ..1 ןריוּבעג ןופ טסיּב דנילּב יצ ? ךיד ןעמ טָאה טפושּכרַא

 ,ןטריפרַאפ ַא ,ןעמוטש א ריד טימ ךיז סעילַאװכ ןצייר ןוא

 / *.1 ןרולרַאּפ טסָאה סָאװ ,טסכוז וד ,גַאדרעטַאשט ,סָאװ ,טינ ךָאנ ץלַא
 ר

 א

 ט



 ,סערַאמכ תונהמ ףיז ריד וצ ןענעבנג ! גַאדרעטַאשט

 טא ךיז ייז ןעיירד ריד םורַא עשיטכַאנ ןעלגיופ עצרַאװש יו ! //
 קה :רעצרַאװש ןופ רעשיטכַאנ ןופ טּבעװשעגסױרַא סרעקוקסיוא יו טי

 ;ךיוּב ןליוה ןייד ,ייז ןּפַאט טעקַאנ ןייד ןרעדעפ עצרַאװש טימ = |
 נוק ןוא ,ּפָארַא ךיז ןזָאל רעצרַאװש ךָאנ ,יײנסָאד ןופ ןוא ,ּפָא ןבעווש װ

 שי 0: ןייד ןוא .ביױהנָא קיד ןליווכעלסיּב ךיז טקעמרַאּפ'ס :

 טי רעש ןייד טרעוו ןכָאטשרַאפ .ןרעדעּפ עצרַאוװש טימ יו ךיילגינ

 | טלעיז א יו ,עטּפערטעג ןרעדעפ טימ ,ענרענייטש עווָאס ,ָא

 ? ףָאש ליפ ױזַא סיפ ענייד ייּב ָאד טָאה טקיטשעגסיױוא רעוו



 ,ןּבױלַאּב ןוא ןעגניזַאּב ,גאדרעטַאשט ,ךיד סױרַא ךעלכעלעווק ןעייג
 : ןטעּב וצ תושר ריד ייּב ךיז ןלָאט ענירג יד ףיוא ןוא

 ,ןּביורט ףיוא ,רענטרעגנייוו ףיוא ריד ןופ טציא ןעייג רימ, --
 , . .ןטעלג ייז ּבייל ןייד קידנעגניז עקידנקעמש רענניפ יוו'נ

 ,הנידמ ןייד ןוא דנַאל ןייד ןעקנירטנָא ןעייג רימע --
 ; ןענייז קיטשרוד ןגייווצ ףיוא ךעלעקשרעּפ עטיור יד
 ,ענירג:שיטכַאנ יד ,ןּביורטנייװ יד ןשירּפּפָא ןעייג רימ

 ? . ,עגייד ןענייז רענטרעג עלַא ,ןלָאט עקידּביױורטנייװ עלַא ןוא

 ,ןטרַאװ זנוא ףיוא ,עגנוי ןדניא יו ,עסעוװרָאּב ךעלדיימ טרָאד, -
 ןקעמשַאּב טכַאנַײב ןופ רעּבייֵל יד זנוא טימ ,זנוא ןיא ןדָאּבסיױא ןקַאּב יד

 } טנעה עטנערּבעגּפָא יד ןעלטייקסיוא סרעדיינש:ןּביױרט יד טימ ןוא

 -- ,"ןָא טכַאנרַאפ ןופ טקידנעעג ןיוש רענטרעג יד ףיוא טעּברַא .יד,
 ,ןקעוורעד טינ רעדיל טימ ,גַאדרעדַאשט ,ךיד ךעלכעלעווק ןענָאק רָאנ

 ...טדנעוועג םי ןצרַאװש וצ ּפָאק:ןּבױט טימ ,טכַארטרַאפ טסייטש וד
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 וא רעצרעה יד 0 ןדער ייז ,ליטש ןגייווצ טימ ךיז 6 לק
 ,ןעגנַאזעג עשהנבל ךעלערינש עגנַאל ךיז טימ ןעיצ ןוא

 : ייה רעשינעגנעפעג ןופ טּפַאשקנעּב טימ טלייצרעד ערעדעי ןוא :
 ?ידרערעטנוא עטצוּפרַאפ יד ןיא ריד ייּב ,גָאדרעטַאשט ,ךיז טּבעל'ס| יװ :

 1 יז ןעמוק ןלָאט ףיוא סנרעגיוז יו ןיוש ןוא
 ג ןענייז ךָאנ ןּביױרטנייװ ןעוו ,דנילּב ןענייז ךָאנ ךעלעקשרעפ ןעוו



 ,עסייוו סעמלַאשט ריד עשיגרַאּב ןכיוה .ןעניּפש ! גַאדרעטַאשט --
 ;ןפיול ןוא ךיז ןגָאי סָאװ ,ךעלעטַאמ עסייוו יװ ,ןעגנילטשרעןעיינש ןופ

 ןפיילש יד רעּביא ּפָאק ןטלַא ןייד םורַא ריד ןדניּב יז
 . ..השעמ עטלַא ןַא ,עשיגרַאּב ַא ריד ןופ סיוא ןּפעלק ןוא

 ,תויתוא ףיוא עטלקערּבעצ ןוז ךעלקיטש יװ ,סיוא ריד ףיוא ךיז ייז ןגייל ןוא
 ,רענייטש ענייד ףיוא ףיונוצ ליטש ךיז עשיגרַאּב ןטניוו ןעמוק ןוא

 ,ךָאנ ןיילַא טנעה יִד טימ ןּבָאה סָאװ ּבייל ןייד טעװעטרַאהעג ,טנייטשעג
 ...תישארּב ןופ סעגר עטשרע יד טציא זיּב ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ןוא

 ןקַאנ:ןוא:זלַאה ןטנייטשעג ןייד ףיוא ! גַאדרעטַאשט רעמוטש ,ָא
 גָאט:טרוּבעג סטַײקיּבײא ןעלבוי ןטניוו עטלַארוא

 ,דניק ןגנוי:קיּבייא םעד - טלעוו רעד רַאפ ורמוא ןעקנורט ןוא

 ,ןקַאּב יד טָאה ןזיוװַאּב שינעקירט ןעוו ,םי ןופ רעצ םעד טנָאמרעד טניוװ ןייא
 ,קיטכיל ןרָאװעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא'ס ןעוו ,דיירפ יד טגניז רעטייווצ רעד

 ...טניוו רעדנַא ןַא ךיז שרעדנַא סעּפע ןָא טנָאמרעד לָאמ עלַא ןוא
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 ,וצ ןטייווצ םוצ סנייא ייז טדניּב ןוא ,ּפָא תוליח ענייז םי רעד טלעטש ןוא

 } סיוא ןוירק ַא דליװ עלַא ייז שינעײוטש טימ טיג רע

 - ,ֹור ןצרַאװש טימ ןָא עלופ רעליימ סעילַאװכ יד טסיג רע

 ...ּתונורכז עשיטניוו עטלַא וצ -- וצ טרָאד ליטש ךיז טרעה ןוא

 ,ןלָאט עטיירּב-טקינוזעגסיוא ןופ טניוו ַא טגָארטרעד-"טעוװעטרַאהעג שיילפ ןוא --

 ,גרעּב עטרַאּפשעגנײא עכיוה ןופ טּפעלקעג עקינוז רעּביײל ןוא

 קרעק עטרַאה יד עשיזלעפ יד טלָאטשעג ןוא טרענייטשעג |

 יי ,ןלָאמַאּב שינעמדיו טימ שינעסקַאװ טימ ייז עלַא ןוא

 ,סיורג ןוא טרירעגנָא טינ זיא ןּבילּבעג ןיילא םי רָאנ; --
 ןענוז עטילגעצ רעטנזיוט ףיוא גרעּב ענייז ךָאנ טכָאק רע

 } ןייצ עסייו-למרעמ ענייז טימ שינעקירט יד קירוצ ןעמענּפָא ךיז טסייר ןוא

 ,סיוש עטסיוו קַיּורמוא ןייז ליוו ןענעק םענייק טינ
 ,ןעניז רעקידניז רעדליוװ ןייז ףרַאד סענייק טינ

 . . .ןילַא עקימיוש רָאנ ,גרעּב רָאנ ,דליוו ןלּואוװ עקִיּורמוא רָאנ

 ו



 ...ןביורט ענעטעמַאס ענייד ףיוא טגיילעגסיוא ךיז ,גַאדרעטַאשט ,טָאה ענעצלַאזעג ַא טייקטכייפ ַא

 } טנעיילקרַאפ ןוא טלּפיטשעצ עשלדיימ יד טיוה יד ייז ןוא

 ,טנייפ רעקיּורמוא רעסיורג ןייד ,םי רעצרַאװש רעד טָאה סָאד --

 ...ןּביױלק ןופ טייצ רעד ןיא טעגרהעגסיוא רענטרעג עטילּבעצ ענייד

 ,הנידמ ןייד ףיוא ןָאטעג זָאל ַא קירעשייה ַא ןיוש ךיז ,גַאדרעטַאשט ,טָאה
 ; סערעּב עטליפעגנָא-קיטּפַאז ןוא עקישַא ענייד ףיוא

 זיא רעווש ןוא קידנגיוז עקידעגָאטַאּב ץיה ןוא ,ןוז טנקירט ןוא
 .. .ענירג ךיז סעקרעשטשַאי ןּבָאה לגענ ענייד רעטנוא ןסעגעגנייא ןוא

 ,ּפָאק ןייד ןופ עמלַאשט עסייוו יד ךיז טלקיוועצ
 ,ענירג:טענַאיוװרַאפ ,ּבייל ןייד ףיוא רענטרעג ןגיל ןוא
 1 קַאז טימ סעשזַאגָאר ןופ עטעטַאלעגסױא סעקשזעטס יו

 ,ּפָארַא ךעלעגייווצ ןעגנעה -- עטנערּבעגּפָא רעגניפ ןוא

 רענידַאּב ענעפָאלשרַאפ ענייד ריד םורַא ןעייטש קידלוש רָאנ

 ,.!גַאדרעטַאשט ,דחּפ טימ רזג ןקירענייטש ןייד ףיוא ןטרַאװ ןוא
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 ךצרַאװש םייּב קנירמ- :טנװָא םוצ ףָאש עצרַאװש עװַארעשטוק יװ !
 .יד ןרעסַאװ עצרַאװש ייּב רָאנ ןּבָאה ןעקנוטעגנייא יז

 0 .טייחרעמוטש ןייג ןײרַא ךיז רעטייוו ןקערש ןוא !

 א יד ןקוקסיוא טרָאד רערעדנַאװ טימ א ןיפ=



 ,ןּביז טסרעװ ַא ןּבָאה רימ טכַאמעג ףוזרוג ןופ ןיוש
 1 סקעוװעג ןיא ןעקנירטרַאפ -- ףױרַא-גרַאּב עלאג ןוא

 "?סקעז קיצניינ, ָאד ?טכַא, ָאד :ךעלעדליש טימ לָאמ עלַא טנגענַאּב ּפיוטס 8 --
 .. .ןּבילּברַאפ זיא ןצנַאגניא סקעז טסרעוװ ַא -- עטלַאי זיּב --

 ,ּפָארַא גרַאּב ןוא -- ייווצ טסרעוװ ַא ךָאנ
 } ןטלַאהעג רָאנ ךיז קרַאטש -- םעדכָאנ ןוא ןעױּפנָא רירפ

 ,ּפָאק ןיא סעּפע עקידייל רעמע ןעלּברוּב ןטנוא ןופ
 ...עטלַאי ןייק געוו רעצנַאג רעד ןיוש זיא יװַא'נ

 ,דרעפ יד ךיז ןקערשרעד'ס .סטכער ףיוא ךיג ןוא
 דליוו ךיז טסייר ןגעקטנַא תעגושמ טימ

 { ליּבאמאטיוא רענעגנירּפשעגסױרַא ןַא רעליוה רעד טיוה רעד ןופ וו

 ,דרע'רד רעטנוא ןופ רענעסירעגפיוא ןַא ,ּביוטש ַא ֹ

 ,טליה עמ טנווייל?דיוּב ןיא רערעדעי םינּפ םעד |

 ...,ליטש רעדיוו ןוא ,ףױרַא-גרַאּב רעדיוו ןוא
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 ,ידַאװיל =!

 ! ףױרַא-גרַאּב
 1 ןסיפוצ -- קידנגייווש ןוא ,ּפָארַא דיוּב ןופ רימ ןעייג ןוא 6
 ףיוא ןטייז עדייּב ןופ ןּביױרטנייװ ןעמענ זנוא . א

 / .. .ןסירַאּפיק ןגעקטנַא זנוא ןעייג ןוא 62

 ! טכַאנ ףיוא א
 יי

 0 .תומולח עשרעלדָא עסייוו ןטרָאד עס א

 | ,זיומ ַא ייוו ךיילג ,ךרוד -- ץעמע :
 ,ןטָארד עסייוו עטלַאטשעגסױא יד רעטנוא ליטש 0 טלַאהַאּב 0

 0 / ,סיוא ךעלדלעוו ןזלעפ ןעװַאכ -- רעטייווצ ןופ ,םִי -- טייז ןייא ןופ :
 / = ,טָאּבְרַאפ גנערטש זיא ךיג ןרָאפ ָאד !ּפָארַא-גרַאּב ןוא ןש
 / ..יעדנַאירוא ןייק געװ רעד טירט יד רעטנוא ןיוש ךיז טעּב'ס רָאנ = | יה



 ,זיא ןָאטעגנָא טפַאשקנעּב רעיולּב ןיא םי רעד .דימ זיא טייוו יד /
 } סיפ עטצַארקעצ עשיזלעפ ייּב ןרעסַאװ ןפָאלש עטגיוורַאפ /

 תונבל עטעקַאנ ןופ ענרעּבליז ןטסירּב ךיז ןעמולח ייז
 . . .זיעמיס ןעקנירטרַאפ טינ ןזָאל סָאװ ,ּפעק:ןזלעפ עסייוו ןוא

 עב - ר

 ר יי די .

 יו ר, ר אט "ר יז יי יא

 ,עליוו ַא טנעה ענייז ףיוא קידנגייווש טלַאה זלעפ רעדעי ןוא
 ; זיר ַא - ּפעק ןּביז טימ ָאד ןוא ,ךעלדיימ-םי ןעניוװ ָאד
 ,עליטש ַא טכַאנ עקידהנבל ַא ןיא : סיוא ךיז טכַאד'ס ןוא

 . ..זיעמיס טעבנגעגסױרַא שינעקירט ףיוא םי ןופ ךיז טָאה
4 

 == לע

 יד
 ףָאלש ןקִיּורמוא ןייז וצ ןוא םי םוצ ןרעהוצ סעּפע ךיז

 ,םַא ןַא יװ ךיילג ,ליטש רעֿביא עיולּב יד טכַאנ יד ךיז טגיוּב
 . . .ןפיט עטליטשעגגייא עטגיװרַאפ ענייז ןייא םיא טקעד ןוא

 ,ףיוא םולח ןקידהנבל ןייז ןופ ךיז ןקז רעצרַאװש רעד טּפַאכ ןוא !
 ,םַאלּפ ןצרַאװש טימ ןשיטכַאנ טימ ליטש הנבל רעד ייּב טעּב ףושּכ ןּוא
 , . .ןפוררַאפ ןוא ןרַאנרַאפ דנַאלרעסַאװ ןיא קירצ ןענָאק לָאז זיעמיס - רע



 ,םארייב ןַאברוע

 ,ליּב:םי רעקיטנווא רעּבױט רעד גערּב ןפיוא ךיז טסייר ןוא
 ג טניה ןסייר ךיז טייוו ןופ ענערָאפעגּפָא ןריפ ףיוא יװ ךיילג

 ,טדניּבעצ עמ ןלערק עיולּב יד ,דרעפ ןופ סיוא ךעלקעלג ןעוט סרעטָאט יד
 . ..לוּבמַאטס ןופ ווירּב ַא זיא ןעמוקעגנָא זַא ,ףרָאד ןיא ןיוש ןסייוו עלַא ןוא

 ,ןגעוו יד ןלעװ ןפָאלשסיוא ךיז ,דרעפ יד ןלעװ ןעורּפָא ךיז
 ,םַאל עטעפ ַא םורַא קירעיורט ךיז טיירד ןטרָאג ןיא

 ,"םַארייּב-ןַאּברוק , ייז ייּב זיא ןגרָאמ זַא ,טסייוו יז
 .. .ןגערפ סעּפע יז ףרַאד ןדעי ַײּב ,טקעמש יז עלעטעלּב רעדעי רָאנ

 ,ךעלזייה עצרַאװש עשירעטָאט ףיוא טכַאנ יד טלַאפ ןוא

 ,רענטרעג יד טימ ןלָאט עקידּביױרטניײװ יד טגיוורַאפ

 .. .ור עשירעטָאט יד קירטש ףיוא טסייר אלומ רעד ,קידנעקנעּב ,ץעגרע רָאנ

 ,ךָאנ טרעווש ץעגרע עטכַאמרַאפ ןרעיוט ייּב טניה יו ,ןייוועג-םי רעצרַאװש רעד

 ,ךעלזיימ עצרַאװש יוװ ,םורַא ךעלעּביטש עצרַאוװש ןוא

 ...וצ עלַא סעּפע וצ ךיז ןטייוו רעד ןופ ןרעה ליטש
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 ןגיוא יד א שינעדימ קיגאטַײּפ טימ
 ,ןקַאל עניורּב ןיא א ןייטש יװ ,ּייל ןיימ



 . . .טכַאנ יד טּפעלשענּפָארַא םיוק ּבָאה'כ
 ,ןגיוצעגסיוא ןזלעפ רעטנוא זיּב םי ןופ -- גָאט רעגנַאל ַא

 ,ןגיוז ףיוא ןוא ןעקָאמס ףיוא ליומ ןיא יורטש עלעג עגנַאל טימ
 .. .טכַארּברַאפ טנייה םענייניא רימ טימ ,קידנעייג ,טָאה |

 ,ליוה טעקַאנ ,ךימ רע טָאה ןָאטעגסיֹוא טעקַאנ ןוא
 ,רענייצ יװ ךיילג ןּבירטרַאפ רימ ןיא יורטש עקידנענערּב ןייז ןוא

 רענייטש עטילגעגסיוא עסייוו יד רעּביא רע זיא ןַאגעגכַאנ רימ
 ..,ליומ וצ ליומ ןופ ,םוטעמוא'נ ,ןגעקטנַא רימ ןוא ,רימ רעטנוא ןוא

 ,טנעה עקירעזייא ערַאד ענייז טימ ךימ רע טָאה ןעמונעגמורַא
 ,ןגעוו יד טלעטשרַאפ זיא םעטָא ןיימ ןיוש ןוא } סיפ יד רימ טעטנעּפעג

 ...טכייפ -- ןרעטש ןיימ ,רעווש -- זיא ּפָאק ןיימ

 ! טנערּב -- ןולעפ רעטנוא זיּב םי ּפױהנָא ןופ
 -- ,ןגעקטנַא רימ ןוא רימ רעטנוא ןוא
 ..!טכַאנ יד טּפעלשעגּפָארַא םיוק ּבָאה'כ
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 -,ןעגניר עקירענייּב עכיילּב ףיוא טכַאנ יד טפערט ךימ-
 ; טירט עניימ טייקליטש יד ךיז ייּב ּפָאק ןיא טלייצ ןוא
 ,דיל עמוטש ןיימ ,עשיטכַאנ טייקליטש ,ריד קנעש ךיא --

 . . ןעגניז טינרָאג ,רשפא ,לָאמנייק לעװ ךיא סָאװ

 רענטרעג עקידּביורטנייװ ךָאנ ץלַא ךיז ןעמולח רימ
 ,ןגיוּבעג ךעלעגייווצ ףיוא סנרעדיינש עטניורּבעגסױא טימ

 .. .דימ יא ,קיטנװָא יא -- סנרעגיוז יװ ךיילג יָא

 האג טרעלק ץעגרע ןקידנלאפ ַא םיוּב ַא ןופ רענטרעג ַא |
 - יא עקידנגיוז עניורּב ענייד ךָאנ ץלַא ךיז ןעמולח רימ'נ

 !} טירט עניימ רעטציא טסלייצ ןיילַא וד ,רשפא ,יצ



 ,ןפָא זיא ריט ןיימ ,רעײגיײּברַאפ ,טכַאנ עצנַאג ַא
 } םייה ןייד ןייז טייקליטש ןיימ לָאז -- טינ טסיּב וד רעװ ןוא

 ,םיוּב וצ םיוּב ןופ זיימרעדעלפ ןעילפ טרָאד
 . . .ןופצ ןופ םוא רעטקישעג ַא טייג רָאה עניימ ףיוא'נ

 ,ןפָאלשרַאפ טינ ןיוש טנייה ךיד ,רעײגיײּברַאפ ,לפוו ךיא
 נ דניּבעצ ןוא ןפעעצ ךיא טייקליטש תורצוא עלַא טנייה

 ,טניוװ ַא -- ךעלעסּפעש עסייוו ךָאנ םי ןפיוא ךיז טגָאי טרָאד
 ...ןפָאלעג רעהַא ןיּב ךיא סָאװ ךָאנ ןילַא טינ ךָאנ סייוו ךיא -- ךיא ןוא

 ,רעטיירק עקידנקעמש ןסירעגנָא טנייה ּפָאק סירטעּפ-ייא ןופ ּכָאה'כ
 ,טדערעגּפָא לגירק ןיימ טימ ּבָאה'כ לַאװק ַא גַאדרעטַאשט םייּב

 } ריד ףיוא ,רעיײגיײיּברַאפ ,טנייה לָאמ יירד ךיז טכער ךיא

 ,רעטייש רעקיטנװָא ַא -- ליומ ןיימ ךיז טרעייפ ָאד

 ,טעּב ַא ריד רַאפ לעפ-ןפָאש ןופ ָאד זיא טעּבעגסױא ןוא

 *.! ריט ןיימ ,רעיײגיײּברַאפ ,טכַאנ עצנַאג ַא ריד רַאפ זיא .ןפָא ןוא
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 . ףעכיוו רעסייוו טָאה טכַאנ רעּביא --
 ןלעק=רעטסנעפ עצרַאװש יד ףיוא
 תוחול ףיוא דיירק טימ טצירקעגסיוא

 : ןלעפַאּב עטקימולּבעג ןעצ

 ,רעזלעה יד ליוה -- ןטניוװ עלַא
 ; ןגייווצ טימ טקילפעגסיוא רעמייּב

 ךיז טלעטשעצ ךיג ףיוא טָאטש רעטנוא
 ! ןגייצעג טימ ןוא רעוועג טימ

 ,טייג ךייט ַא--גנַאלש ַא טָאטש רעד ףיוא
 ,רע ּפעק טנזיוט סנגייא ןייז טָאה
 --,ןקרַאמ -- ןגיוא ,ןצילּב -- סעקסול
 ."רּפעינד, -- ןעמָאנ םייּב םיא ןעמ טפור

 ,קיזָאלג -- לגענ טימ ךיוּב ןייז ףיוא --
 -- ,ןגעקטנַא רע ,ןטנוא ןופ רעוו
 קעזזָאלּב טימ -- רעכעלזענ טימ ןוא
 ..!ןגעװ עלַא טרָאד טלעטשרַאּפ םיא
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 ,םערַאילעג רענעכעלּבפ ,ךיז שטילג --
 ,זיא ךורּפש ןייד טנייה ןזייא ןוא לָאטש

 -- םערַאעג סייה ךיז טנעה יד רַאפ --
 ..! סעכורעװַאז עלַא ,עלַא

 ךעלקעה ןוא קעה טימ טרוגעגנָא
 ,סעגנעװצּפָא טימ ןוא ןייצ טימ ןוא

 ,ןעלקעלג יװ ,טסָארּפ ףיוא ,טירט ,טלקעלג --
 !זיא גנע ןיוש טלעוװ ערָאג יד דלַאּב

 -- סרעמַאה-הטימש עטדימשעג טימ
 -- ,ןעמוק ןלָאז רעדימש עלַא :

 סרעמַאלק טימ ןוא סנרָאה טימ ןוא
 !ןעמוג םוצ ןדימשוצ םיא גנוצ --

 ,ןצרַאה ןייז ףיוא -- ןטניוו טנזיוט
 ,לגרָאג ןייז ףיוא ןטניוו טנזיוט

 ןצרַאה ןייז ןופ ,טעּפָארכ ,טעּפָאס --
 ! ןגרָאװרעד טָא ,טרעטנומרעד טָא
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 ,סעּפעטס ןגיל ןיוש גנַאל -- םיתמ
 --,ןטניוו ,ךיז טיירפ ,סמערוטש ,ךיז טיירפ

 ,זיא ּפעינד ןקידנגרַאװ םעד סייה
 !ןטנוא ןופ ןיוש סיא טּפעלש ץעמע

 ,רעדנַאװ ,רעכיוו ,םערוטש ,ךיז גָארט
 ,ןכוז עסייוו תופשכמ

 טרָאד ןיײרַא ליומ ןיא םיא םעטָא --
 ! עכורעװַאז ,ןעקנַארטעגּפָאלש

 ,ןרעטש רעטצעל - ,עמליּב ,רעטיצ

 } ןגעוו עסייוו -- ךייא טכַאנ עטוג --

 ןרעווש ַא ךָאנ ,רעמַאה ןייא ךָאנ -

 ..!ןגערּב יד ךיז ןענגעגַאּב'ס ןוא
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 ,זיא לופ עסייוו ןעגנַאז טימ -- ךיוה --
 } ןעניר ייז ייּב רעליימ ןופ ךלימ

 סעילֹוק ףיוא ךעלעּבַאּב ןצנַאט
 ! ןעניּב ןליּפש סנרָאה ףיוא ןוא

 ,זיא טינש רעסייוו ַא ךיוה רעד ןיא
 ;טרָאד טדַײנש ןסייוו ןיא גָאט-רעּבלַאה

 ,סעטילּפ ,ךייא דיירפ ,רענייטש ,ךייא דיירפ
 ! טרעטייוועג ּפָאק ןוא טירט-רוּכש

 ,סרעדיינש ןוא סנרעדיינש עסייוו
 ,ןעגנַאז עסייוו ,ןפרַאש עסייוו

 ,סרעטייש עסייוו ,ךעלדיימ עסייוו
 ! ןעגנַאלרעד טינ ךייא ךיא לָאז יװ --

 ,םינּפ ןיא טשוק ןוא ליומ ןיא טשוק
 נ ןָא םענ ַא - טנעה עניורּב יד רַאפ

 ,םענ ָאד ַא טָא ,עכורעװַאז --
 ! ןעמערּב יד רַאפ ןוא זלַאה ןרַאפ

 ,זיא לָאט ןיא ,טנייה ,גָאט=טרוּבעג ןיימ
 ; ןעניגַאּב וצ ןעיינש ךיז טלייא

 ,סעילוק עסייוו ףיוא -- ךעלעּבַאּב --
 ..!ןעניּב עסייוו -- סנרָאה ףיוא ןוא
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 ,רעכיוו ןייא רעדליװ ןייא -- עלַא ןופ ןטניוו ןופ
 1 רעדיוװ ךיז םיטבש ףיוא -- רעכיוו ןוא רעדליוו ןוא

 ,רעכיג ךיז ןעלטָאזעצ ,ליונק=דרע ןופ ןַאמרוטש ,ייה --

 ! יודיװ רעשיטניוו וצ -- ,ןדליוו וצ ,רעכיוו וצ

 ,רעדלעוו עשירוכּב ןופ ,עצרַאװש יד ןעלגיז יד
 1 ןעגנַאהעג סּבעװניּפש ףיוא ןגיוו ךיז ןעניּפש יװ

 -- ,ןטלעוו עקילָאצנָא ןופ ץרַאה ןשיטניוו ףיוא --

 1 ןייגנייא ןופ ןעד טמיורט רעװ ,ןעמוק ןופ ךָאנ טכַארט רעװ

 ,רענייטש ףיוא רענייטש יװ ,ןטפול רעד ןיא טפעהַאּב
 נ ןּביױטש עקַייינש ןיא ןטניװ יד ןּבייר ךיז

 ,ןענייוועג:ןטניוו טימ ןדנוּבעג ,ןסַאג ףיוא --

 ..1ןּבױש ַײב טלטעּב רעװ ,ןגָאר ףיוא סע טייטש רע
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 1 טעטשניורק ןופ ןוא טעטׂש ןופ ןזיר ענרענייטש ,סָאװ --
 ..!סעּפוק עקיטסימ ףיוא סערושטש יװ ןוא זיימ יו --

 עניילק ךעלעּבַאּב יװ -- ? ןקירּב ענעלָאטש ,סָאװ --
 ! סעּפולס ענעטָארד ןופ רעטנָאלּפ ןקימולּב ףיוא

 ,ןעמוהּת ןוא ,ןכיוה ןוא ןטייז ריפ עלַא יד
 ,ּבולַאּפ ןייד ןעקָאמס טימ ,ןעזירג טיִמ ןגרַאװ ךיז
 ןעמיוש טימ ןוא יינש טימ ןעייּפש ןוא ןעיירש ןוא

 . . ּבױל:לַאװ ַא ןקָאלגעצ ןקָאלג רעטנזיוט ןיא'נ

 ,ןפוס:ןיא ןופ ףיש עדנעלגָאװ ,ָא ,ליונק-דרע ,ָא
 {וצ טכַאנ רעד וצ גָאט ןופ רעדיילשעג ןוא שטַאימ ,ָא

 ,ןפָאלטנַא ןענַאװ ןופ ,םערוטש ןיא ךיא םיווש ּווװ --
 ,.1 ןצרַאה ןייד ןופ טניוו ןפיוא ,ריד וצ ךיא םוק יװ --
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 ןעייר עטרעדורעצ -- ןזיר ךיז ןרָאּפ ןוא
 1 ןטניוו עטרעכיוועצ -- ןפרָאװעצ ןסלַאװ ןיא -

 ןעיירפ ךיז עטמַאלּפרַאפ רעּביפ ןקיטסָארפ ןיא
 . . .ןדניווש ןוא ,ןדניש ןוא ,ןעניּפש א ,ןעיינש יי

 ,ןפיש ייז ןעיינש ףיוא ןעיירשעג -- עלַא ןוא
 .ןפרַאװ ייז לרוג ַא ןדליו א -- עלַא ןוא
 - ,הפיסא ןַא ףונּוצ ןפור ןוא ;ןעיוװ ןוא

 .. ןפוַאד ייז ןעמיור וצ ןעמעוו ןעגנערּבפיוא ,ָא

 ויא םיוּב ןופ ןענייוועג ןוא ,ּפָאק טימ םיערוּכ ןוא
 ! ןלעווש ןופ ךעלגרעּב וצ ,ןדָאל וצ ,רעטסנעפ וצ == |
 ,תומהּב עטעגרהרד יװ ,רעזייה טגיילעגסיוא רָאנ = -

 . . .ןלעפ יד ןוש יז סרעדניש יװ ןטניו ןוא :

 ,ןייג גנַאל ןופ ןּבָארגרַאפ ךיז -- ,טנַאװ א ,רעױט ַא
 -- ,ןשיוועצ סעװכַאּפ יד ןיא טנעה ענעריורפרַאפ = |

 ,ןעגנַאלש יו ,סמערוטש יד ןּפעלש עיולּב:יינש ןוא
 . . .רעשיפ עטעקַאנ יװ ,ןצענ ןיא ןעגנַאזעג

 ,ןעיינש טימ ןגיוא טימ ןעייז ,ךימ ןעייז ייז
 ,ןּבָארג ייז ,ןּבָאש יז ,ןעײרדרַאפ ןעיירד ךימ = |
 -- ,רעייג ןקעירפ רַאפ סעקשזעטס ּוװ ,ןגעוו ּווװ -- =

 .ןָא ּבָאר א ,בנג ַא יװ ,יינש ,ריד ףיוא םוק ךיא == |



 ,ןשיוק טימ סרעכיוו ךיז ץעגרע ןופ ןגָאי טָא
 ;ןייג רעש ןוא ןעּפירכ ייז ןשיוק עקימיוש טימ

 ,ןיוש ייג ךיא ,ןיוש ייג ךיא -- ,סרעכיוו ,ָא ,ןטניוװ ,ָא --
 . . ,לגרעּב ַא ןעילּבעצ ןעיינש ףיוא ןגרָאמ טעוו'ס

 -- ,ןקָארּב ןוא ,ןכערּב ןוא רעמייּב יז ןסייּב ןוא
 !סעּפָאש ןופ רעכעד ייּב ? רעמייּב ייּב ריא טנָאמ סָאװ --
 ,ויא ּפָאק ןיימ ףיוא -- דלַאװ ַא גנילטשרע א ןופ ךַאד ַא

 ! ןגָארטרַאפ ךייא דניק ַא ,ןטניװ ,טָאה ץעמע יצ

 ,םעטָא רעקַיײנש ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ זיא טָא זיא
 -- ,ןּביױרט ערוּכש עניימ ,ליומ קידנעגניז ןיימ

 -- ,םיא טָאה עקיטשרָאד ַא טרוּכשרַאפ ןיוש -- ץרַאה ןיימ --
 ...רעּבױר רעד ,רעגנוי רעד ןגעוו ןופ ךיא ןיּב טָא

 ,ןעמיור עכעלדנעמוא עיולּב וצ ךימ טמענ ןוא
 ; ןעגנַאז עיולּב-יינש ןיא טלקערּבעצ ךימ טגנערּב ןוא

 ,ןעמיורט עשיגרעּב יד ןציּפש יד ןיוש רימ ןופ --
 ..!ןעגנַאזעג-םערוטש ריא ,ָא -- ,םיורט ַא -- ךימ טגנערּב ,ָא

 ,ןעייר עטרעדורעצ -- ןזיר ךיז ןרָאּפ ןוא
 ;ןטניוו עטרעכיוועצ -- ןפרָאװעצ ןסלַאװ ןיא

 ,ןעיירפ ךיז עטמַאלּפרַאפ ,רעּביפ ןקיטסָארּפ ןיא
 ..!ןדניווש ןוא ,ןדניש ןוא ,ןעניּפש ןוא ,ןעיינש ןוא
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 ,םערוטש רעקידלגילפ:טגזיוט
 ,ןֶג ךיוּב ןיימ ּפאכ לגענ יד טימ

 ןכיוה עקידלשוּב יד ןיא --
 --,םערוט רעסייוו ןיימ טדנעלּב ןוא טנערּצ

 ,לגיצ ןייק טינ ןוא .םייל ןייק טינ
 ,ןטייק ןייק טינ ןוא טנעה ןייק טינ

 ןדיימ עקידנעמיוש עסייוו --
 - ,ןקילפ רעכייּב ןופ ןרעדעפ
 ,רעדינ רעד רַאפ ןכיוה ןעינק

 ,רעדיוו ןיּב ךיא --
 . .! רעדיוו ןיּב ךיא --
 ,רעכיוו רעקידמעטָא-טנזיוט

 ,זיא ףיילש רעסייוו ַא -- זלַאה ןיימ ףיוא
 ,סהפרש עסייוו ,טרעקַאלּפ ,טרעקַאלּפ --

 ,רעכיג ,רעכיג ,רעכיג -- ןטניוו
 ,רימ םענעצ דליוו סעיו -- רעכיוו

 ,ןֶָא דניצ עסייוו תונבל -- טניוו
 ,רעמע ןופ טסיג ,רעליימ ןופ טסיג --

 - ,ןטנוא ןופ טיש ,טנרָאפ ןופ טיש
 ,רעדימש עסייוו ,קעזזַאלּב עסייוו

 רעדיוװ ןיּב ךיא
 ..! רעדיוװ ןיּב ךיא
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 ,עכורעװַאז ,עכורעווַאז
 ,םעטָא ןיימ ריד רַאפ לָאמ טנזיוט
 ,םיא טָארּבעצ ,ןערּבעצ לָאמ טנזיוט

 ,עכופרַאפ ,סיירעצ לָאמ טנזיוט
 ,סעגר עסייוו ,ןעיינש עסייוו --

 ,ןטיירּב עסייוו ,ןטייוו עסייוו
 ,ןָאט ייוו רימ זָאל ,ןדיינש רימ זָאל
 ,זיא געוו רעד ּוװ ןסיוו טינ ליוו'כ
 : ריד ירפרעדניא ןגָאז רָאנ ליוו'כ

 ,רעדיװ ןיּב ךיא --
 ..! רעדיװ ןיּב ךיא --

 ךיא ּביירש ןעיינש:גנילגנוי יד ףיוא
 : םערָא עטיור:טקיטולּבעצ טימ

 ,טרָאד טעּב רימ רַאפ רעגעלעג ַא --
 ,ןכיצ עסייוו ,ןשעװ עסייוו

 רעּבייֵל עסייוו ןוא טנעה עסייוו
 ! םערוטש ַא - טכַאנ עצנַאג ַא ןוא

 טרעטעלּברַאפ טניוו ,טרָאד טשימרַאפ טניוו
 ,רעכיוו רעסייוו ןיימ ,ריד ךיא רעווש
 ,רעדיל עניימ ייז דימש ,ייז דימש

 ,רעדיװ ןיּב ךיא --
 ..!רעדיװ ןיּב ךיא --
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 ,ליטש ןסקַאלּפ ןיא ךיז ןעקנערט רעּבעװ עצרַאװש
 . . .רעמעד ןקיטנווא ןופ ּבעװעג ןיא טרעטנָאלּפרַאּפ

 ,לימ רעטזָאלרַאפ ןיימ ןופ --
 -- ,גנַאג ןטריפרַאפ ןיימ ןופ

 ,רעמעד ,רעקיטנווא ךָאנ ,ור ךָאנ
 גנַאל ןיוש ךיא ייטש
 רעֶניימ עקטנעוו טימ

 .. .רעמע עניימ טימ ןוא

 ! טייװ ,ָא ,עטעדנּוװרַאפ עכעּבייל ,ָא
 ,םורַא עקימיוש ןופ גרעּב ןופ ךַאװ ןיא

 ,ענעגנַאפעג ַא יו
 ענייד ןופ רָאה ןופ טעּב ַא וטסטעּב

 -- ,םוטש
 .. .ןסקַאלּפ עקירעכיור ענייד ןופ
 קנַארטעג:ףָאלש ןליטש ַא טסיג ןוא

 ןא ןעגנַאז עקיטנווא עלַא ןיא
 ?, ,טסורּב רעקידנעמיוש ןייד ןופ ןענַארק עניורּב טימ

 . ,רעמע יד טינ ןרעוו רערעווש רָאנ

 ענעגנַאהעגפיוא

 ...לסקַא עניימ ףיוא
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 1 ור רעקידנקערש ליפ ױזַא טימ וטסטרַאװ ןעמעוו ףיוא --
  שעװ קיטולּב ליפ ױזַא וטסָאה טיירגעגנָא ןזיר לפיוו ףיוא
 ? שעמ ןסירעגּפָא ָאד טגיל סרעצנַאּפ לפיוו םיגורה .ןופ ןוא

 ? טסענ עקידנקערש עמוטש ַאזַא וטטּבעװ ןעמעוו רַאּפ
 ? טסעג עדימ ענייד ץעגרע ןעשודנָאלּב עשזּוװ ,עשז-ּוװ ןוא

 קנַאצ רעטצעל .רעטגיײטשעגפיזרַא
 ,קָאלג ןשירעטסיולק ףיוא

 ןיילַא קירוצ ןשטילנּפָארַא ךיז טעװ
 .. .ןייגעצ טעװ ןוא

 ,ךיא רָאנ
 ,סטכַארּבעג-גָאט עטצעל סָאד

  טכַאנרַאפ ןופ רעגניפ ןיא טּבעװרַאפ
 .ץרַאה ןייד ןיא עקטנעוו ןיימ טלַאה ןכָאטשרַאפ

 0. טרצק ןוא



 לָאמנייא ןוא
 רעּבעװ רעצרַאװש טעװ ןּבעוװניײא

 ןעלּפַא עניימ ןוא רָאה עניימ
 - ,ּבעװעג שירעמעד ןייז ןיא

 ןעייוועצ ךעלעטניּפ עקידלדניווש ןיא ייז ןוא
 .,,טיײװ ,ןטסירּב עקידמוטמוט עטלַאק ענייד ףיוא

 ,ליטש טעװ טציא יװ ןייז ןוא
 .לימ רעטזָאלרַאפ ןיימ ןופ ךיא ןוא

 רעמע עניימ טימ
 -- ,רעמ ןעמוק טינ ריד וצ לע

 . . .רעהַא

 טנַאה רעקיורמוא ַא ןיא עקטנעוו רָאנ
 ,רעהַא ןטעשזדנָאלּברַאפ ןצעמע ןופ

 , . ,דנַאל ןקידהעיקש ךרוד
 ,טעיײטרַאפ --

 ,טייוו ,ָא טעװ סעּפע ןענָאמ קיּביײא ךיד
 { טייוו עקידנקערש ,ָא
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 ,טנווא רעיולּב
 - ,טעמוא רעיולּב

 טָאה םורַא םוטש רעטסנעפ עניימ
 ןעמונעג םוטש

 טעילוטעגוצ
 , . .טױלּברַאפ ןוא

 טנַאהיולּב ַא טָאה רעטסנעפ עניימ
 . . .ןעמולּב עיולּב ןיא טילּברַאפ יולּב
 ..1ןעמוק טציא ייז ךָאנ טעוו עשז רעוו --

 ,טעמוא ,וטסייוו
 ,טניֹוװ ָאד טָא רעוװ

 עיֹולּב יד ןיא רעטסנעפ יד ןיא
 ..1וט טימ עטקיטולּברַאפ יד



 ,רעיולּב רעד טניוװ טעמוא רעד ָאד
 ,רע שיט ףיוא טציז
 ,רע ליד ףיוא טציז

 ,רעשיפ ַא יװ
 ,רעליטש ַא יװ

 = ,עיולּב טימ ךעלעקטנעוו ייווצ טימ
 רעיורט ןופ םי ןסיורג םייּב טרַאװ

 .. .דיירפ ןופ עלעשיפ ַא ףיוא

 ,טנוװָא רעיולּב
 ,טעמוא רעיולּב

 טָאה םוטש רעיולּג
 טנװַאדעצ ךיז
 - טעמוא ןרַאפ

 . . .טיוט ןרַאפ
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 יג

 | .,ןגיױצַאּב עקיטולּב ןעלטיק טימ
 - = ,ןעלדנַאװ ןופ ןוא ןעלגָאװ ,ןעלגָאװ ןופ

 ,טָאפַאשע רעקידנטכַאנרַאפ ,ריד וצ
 .. יֿפָארַא ערוּפש תונחמ ךיז ןזָאל

 ,ןגיוא עקידנקָאּפ ,ָא
 ,קָאלג רעקידלַאװג:ייא ,ָא

 ּפָאק א ךיז טעװ ןקַאהּפָא דלַאּב --
 . . .גָאט ןטּפיזעגסיױא ַא ןיימ ןופ

 ?םַאלּפ רעקידנעגנעה ,וטסיּב רעוו
 ּפמָאל ןקירעטניװ ַא יו ךיילג ,טלעוו ,ךיד ןָא טעייז רעוו

 תי ? לייא ןקידהליפּת טימ |
 ..!לייצרעד ,רערעדעי ,ָא -



 יד

 !גָאז ? םענייא ףיוא ךָאנ ךיז טסטכער ! רענייא ,וד
 1 גנירג טעקַאנ--לָאש?גָאװ ןייד רַאפ ! ךיא ןיּב טָא --

 גָאט רעד טָאה רעגניפ יר טקורעגניײרַא
 . . .גנוצ ןטקיױּפעגּפָא ןייז רעטנוא ליומ ןיא

 ! ףייטש -- ןעינק ,ןסַאג עטשטייּבעגסיוא ; ,ייה
 ; גָאר טימ גָאר -- ןסָאלשעג ןרעדָא יו

 ? ףייפ ןקידעגָאלק ַא טרעה ריא ,ענעגושמ --
 ...!גָאװ עצנַאג ןיימ ,שטנעמ ,רעטציא ריד קנעש ךיא

 ,סַאג רעד ןופ רעייטש רעקידעגָאט ,וד
 } גָאװ ףיוא שיילפ-ןשטנעמ רַאפ ןלָאש=גָאװ טימ
 ,שַא ןופ ןלָאש-גָאװ עקידהעיקש ףיוא ? טסייוו וד

 ..!גָאט םעד ןיוש ןגעוו רעטציא ןגעוו טרָאד
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 -- ,טנייה לַאװק ןיימ ייז ,טנווָא ןיימ ייז -- | ! ןגעקטנַא ןיימ ,שטנעמייּברַאפ ,ייטש 60 9
 ,ןייג וט ךָאנ טינ ךיא ףרַאד רעטייוו

 ...וטסיּב -- וט:טנװָא ןיימ טציא
 ,ןגוא ענייד ןופ קנורט ַא ּביג 2 ,ןלַאפ-רעסַאװ ןופ דנַאל ןיימ ,ָא - | עו ,ןגעװ יד ףיוא ָאד טירט רעטיִפ'כ

 ,. .ּור ןייד ןופ ןָאט קנורט ַא ּביג 00 א
 , .!םייה ןיימ ייז ,שטנעמייּברַאפ ,ייטש -- : 11 ,ןזרעפ עניימ ןופ ּבעוועג טימ 1 4 רעגעלעג ַא ךיז גָאט רעד טעּב , ןטנַאװעג עיולּב:ץרַאװש ףיוא טרָאד -- | 0 ,םיוּב ַא וצ ריא געוו םעד זיו 0 2 ,ריא געוו םעד זייוו ,שטנעמייּברַאפ ,רעה-- שי ,. .ןייז רעווש טינ רימ רעטציא טעװ יז 0 6 ,ןָא טנַאה ןייד רימ לסקַא ףיוא גייל | :



 נ

 ,עלעגייווצ א זעּב ָאד ,עלעסקיש ,רימ ףיוקרַאפ
 ; סיורג זיא גָאט ןוא זיא ןענירעצ טכַאנ ןיוש

 ןעלדנַאהנייא סעּפע ךיז עשיטכַאנ ןּפעלש ףיוא --
 : סױרַא ףיש ןופ קידנגרַָאמירפ ךיא ןיּב

 } קידלמירד ָאד וזַא ,ױזַא שירפ-קַייוט ָאד
 טיירג ןעמ טשרע יצ ,טפיוקרַאפסױא ןיוש ץלַא יצ

 ,קידלמיה ָאד ױזַא ,קידנגרָאמירּפ ױזַא --
 ..1 טײלגַאּב ץלַא יצ ? סעּפע טרַאװ ָאד ץלַא יצ

 ,לגנַאהרָאפ רעדנַא ןַא לָאמ עלַא ךיז טּבױהרַאפ'ס
 } טסענ ַא ןופ יװ ,לָאמ עלַא לּפעק ַא

 ךעלרעגניפ עניד טימ עלעטניוו קיגרָאמירפ --
 ..!ועּב ןייד ייּב ןיוש ךעלעטסירּב טעיליּפשעצ

 ,עלעסקיוועגניילק ,וד ,עלעסקיש ,רימ ףיוקרַאפ
 { ןייטש טינ גנַאל'ט יז ,רימ ףיוא טרַאװ טינ ףיש יד
 ,עלעסקיש ,ריד ףלעה ךיא ? ןרעטעלק ךיז םיוּב ףיוא
 * .,ןעייווצ ןיא ...זעּב םעד .,.עלעסקיש ,ריד ףלעה ךיא
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 ,ןײרַא ךיוה ןיא טקוק סָאװ ,עלעגייווצ ץנעי ּפָא סייר
 . . .ןייר ןעיוט יװ ,ענעּפָא ךעלגיוא טימ

 ,ךעלעזעב עשירפ יד ,ױזַא טקעמש ,לסקיש ,סָאװ --
 ..!? ןיילַא -- וד . . .יצ ,ךעלעזעּב עשירפ יד

 ,לדנרעטש ןייד רעטנוא ,עלעסקיש ,ענעי ,ןיינ
 ...ייווצ ענעי טָא ,עקנַיױלּב ענעי טָא

 ,ָאד ןעייטש רעמייּב ליפ ,עלעסקיש ,ךיז קערש טינ --
 ..!ןייג טינ ךיא לעװ ,ךָאנ קידייל רעטייוו ןוא

 ,קידנגרָאמירפ ױזַא ,ןעקנארטעג:זעּב ליפ ױזַא
 1 גנירג ָאד ױזַא ,קידנעמיוש ָאד ױזַא

 ,טינ לסקיש ךיז גניד ךיא ,רימ ייּב טסליוו וד לפיוו
 ..!גניר ַא - לױמ ןיימ לרעגניפ םעניױרּב ןייד

 ,ןיוש ןעמיוק רעצרַאװש רעד לָאמ עטירד סָאד טפייפ טָא
 ,ליוה ןקנַאלש ןיימ ףיוא ןטרַאװ סעילַאװכ ןיוש = |

 ןשנעמיורט ףיוא ףיש ףיוא ךיז ךיא זָאל רעטַייװ טציא --
 ,.ן!ליומ ןיא סגירג ַא עלעגייווצ ַא זעּב טימ
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 ,ןגיוצעגסיוא
 טנַאה ַא יװ :

 ,עטעקַאנ ַא ,
 ,רעקיטכַאנרַאפ ךייט ,ךיז וטסנקלאוו

 ןגיוא עניימ ןופ ּפָארַא
 , . .דנַאל:העיקש ןליטש ןיא

 ,גָאט ןופ רענעגיּפשעגסיױא וד ,גנוצ ,וד
 ? הליפת ןייד ןייז לָאז ,רעדנלע ,רעוװ

 ?קָאלג ןייד ןייז לָאז ,רעדנעשזדנָאלּב ,רעוו
 ..{ןָאט רעקַא ַא ךיד לָאז ,רעקיטכַאנרַאפ ,רעװ ןוא

 ,ןגיוצעגסיוא
 טנַאה ַא יװ
 ,עטעקַאנ ַא

 ּפָארַא ,ךייט ,ךיז וטסנקלָאװ
 דנַאל:העיקׂש ןליטש ןיא

 ןגיוא עניימ ןופ
 ,גָאלק ןיימ ןופ גנאגפיוא ףיוא טסטרַאװ ןוא

 ...ּפָאק ןיימ ןופ העיקש ףיוא טטטעּב ןוא
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 - ,ןייגראפ-ןוז ןופ קנַאצ ןטצעל ןיא
 ,ןײלַא עו |

 ,ןגעו עטגָאטעגסױא ףיוא
 . .1 ןגערפ ךיא ןָאק סָאװ --

 טכַאנ רעקידנלַאפ ןופ שַא ןצרַאװש ןיא
 ,טרַאנרַאפ

 - ,ןעגנַאטש עקידלדניווש ןציּפש ףיוא
 ...1 ןעגנַאלרעד ןעד ךיא ןָאק סָאװ

 ,ור ןופ דלַאװ ןצרַאװש ןיא
 ,ןרער עקידרעטנָאלּפ עצרַאװש ךרוד
 ? וצ ךיז רימ וצ טרעטנענ רעו --
 ..1ןרעהעג ןעד ךיא ןָאק ןעמעוו וצ --



 .ט

 ,רימ רעטסנעפ ןיא ןעמ טּפַאלק טכַאנ:רעּבלַאה רעיולּב ןיא

 נ טכאנייּב -- געוו ןיא עטעשזדנַאלּברַאפ רימ וצ

 ,עניימ טסעג ,טײגנײרַא ,ןעגנילטכַאנ ,טיײגניײרַא --

 ...טרַאנרַאפ רעהַא ךייא טָאה ןיילַא געוו ןיימ

 ! טינ ךיא לעװ ןגערפ ךייא ? טנייז ריא רעװ ? ןענַאװ ןופ
 ; יירפ ,טײגנײרַא ,עגיימ טסעג ,טײגנײרַא --

 . . ,עכעלעוו טינ סייוו ךיא ,רימ טימ טדער ענייא ,ָא
 ,.!יירט -- עלַא ןיּב'כ -- ,ןעמעלַא ךייא ּביולג ךיא

 ,עטנװַאדרַאפ יד טימ ,טנעה ערַאד עניימ טימ
 ; דיל א ור ןופ ןּכעשנַא ךייא ךיא לעװ

 -- ,ױט=טנװָא ןעיולּב טימ ןגיוא=גָאט עניימ ןופ
 ..,טיִרט ןופ ּביױטש םעד ןעמױשּפָא ךייא ךיא לעװ

 ,לַאפ-רעסַאװ רעיולּב ,ָא -- ,ןגיואגָאט עניימ ןופ --
 ; גערב?ורמוא ,ָא ,עטעשזדנָאלּברַאפ יד רַאפ

 ?הנותח סעמעוו ףיוא ,ךימ ריא טפוררַאּפ ןיהּווװ --
 ..!געװ רעיױלּב ,ָא ,ןעגנילטכַאנ עליטש ,ָא
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 יג

 ,ןשנטרָאג םייּב טױלּפ םייּב עלעסיּב ַא ןייטש ךָאנ
 : העש עלעה ַא -- ןטייּבסיױא ןעמיורט ףיוא

 ? ןיוש ןטרָאד וטסעז סָאװ ,גָאט-רעיורט=רּבדמ ,ָא
 . ..ָאד ,ןקרַאּפ םייּב עלעסיּבַא ךָאנ ליוו'כ

 ,םענעטָארד ןיא ןַאּפש ןיא ךיז סעּפיוטס ןגָאי ּפָא
 ,..ןייא טלעוו -- סיוא טלעוו ,ןײרַא טלעװ ןיא טייוו-טייוו
 . ..םיא ןָא טָארט ןייק ןָאט טינ ! גָאט-לולא רעמוטש ַא --

 ..!ןייש וצ ךימ זָאל ,ךעלעטעלּב וצ ךימ זָאל --

 ,עלעסּבעװעג-ןיּפש ַא םורַא ליטש ךיז טמיווש טָא

 ...טלעוו רעליטש ףיוא עלעסּבעװעג-ןיּפש ַא

 ,עלעסּפעש טעשזדנָאלּברַאפ ,וד ,וטסיּב סעמעוו ,ָא

 ..1 ךלעפ קיטסּברַאה ןופ עלעסּפעש טעשודנַאלּברַאּפ

 ,ןייש:ךטש ןצנַאג ףיוא ,עניימ רָאה ַא טסכוז וד
 . .1 ןייטש ןּביילּב ןוא ןּפַאכנָא ךיז ריֹא ייּב

 ? ןשרעטעלּפ םעד לַאפ םעד ,עלעטּפעש ,וד ,טסרעה וד --
 ..1ןייג סנטָאש םעד ,עלעסּפעש ,וד ,טסעז וד --

 ,ןייג וצ ןיימ ןייד טציא לָאז ! רעדנעמדיוו ןטָאש ,ָא
 }ָאד ןקרַאּפ םוצ ןשנטרָאג םוצ ןייז טינ

 ,עקיצנייא ןוא ןייא ַא ,העש עלעה ַא רימ זָאל --
 ..!גָאט ןצנַאג ןופ עקיצנייא ןוא ןייא ַא
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 ,אי

 - ןבירטרַאפ

  ,םוטש:טעיײטרַאפ ךָאנ ,לטניוו ,םיא 0 :
 ..  ,ּביײרט טינ םיא ,לטניוו ,עטינ ,ָא

 ..ןביײרשראפ -

 ,עּברָאט ןייד ּפָא ערינש ,ערינש 0

 4 , םָאט)



 ,ּבי

 ,למירד ךיא ןעװ ןופ ;ָאד עשודנַאלּב ךיא ןעוו ןופ
 :גָאר וצ גָאר ןופ ךיז רעכיור ךיא ןעוו ןופ

 ,למיה ןטצעל ןייד רימ ןפע ,ןפע ,ָא --
 ,.!גָארט ךיא קירוצ ןנימ-רּב ַא -- גָאט ַא

 ,ןֶא גרָאמ ןייד טיירּב ןוא !סיוא קעמ !סיוא קעמ
 } גָארט ךיא תמ סעמעוו טינ ןיילַא סייוו ךיא

 ,ןגרָאמ ףיוא ּבײרשרַאפ ,רימ ףיוא ביירשרַאפ --
 ..!גָעט רעדנַא ןַא -- גרָאּב ,רימ גרָאּב ןוא

 -- ,ןעמָארטש ענייד ןיא ךיז ךיא ּבָאה טרעטנָאלּפרַאּפ
 ,ןעמָאנ ןייד'ז יו טינ סייוו'כ ? וטסיּב רעװ --
 ..!יײװ ןופ טניװ ןיא קידנעיינש ךיז יירד ךיא

 ,למיה ןטצעל ןייד רימ ןפע ,ןפע ,ָא
 ,למירד ךיא ןעוו ןופ ,ךיז רעכייר ךיא ןעוו ןופ

 *!ייווצ , רימ ּביירשרַאפ ןוא ?םענייא,, רימ קעמרַאפ--
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 .גי

 קסיּפ ןטגנַאלעגסױא ןַא טימ לשּוּב רעקידרעצליה ַא
 גנַאטש רעקידנּפעש רעד טייטש םענורּב-טנװָא םייּב

 סופ רעגנַאל רעטרַאדרַאפ ןייא ףיוא
 גנַאזעג קידנעּפירקס טימ טקיּפ ןוא

 ...ץַאט רעיולּב ַא ןופ הנבל עטעקַאנ יד

 ,טצַארקעצ זיא למיה רעצנַאג רעד
 ,טרעכעלעצ ןוא טרעטַאיעצ

 ,ליּב ןטייוו ןופ ןשיטניה ןופ ייוו טימ
 .. .ּפַאלק ןרַאד ןשירעטכעוו ןופ טירט טימ

 ,ליטש עטקַאהעגּפָא ןענַאּפש טימ ךיז ןלייט ךעלטעג רָאנ
 ,רעכעד טערַאמכעגנָא ןגיוא רעּביא -- ךעלזייה ןוא

 . . .פָארַא ,ּפָארַא -- קידוועמעש ךיז ןעלגיּפש
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 .די

  ,רעּביא ןטייווצ םעד סנייא פ ךעלכוטסַאּפ ןפור ןיוש

 ..+.רעּבירג עטייוורַאפ רעּביא ,גרעּב עטלייהעצ רעּביא

 ,ליטש לכייט סָאד סיוא טעריוו לטניוו ַא

 , . ,טצירקרַאפ סעּפע טכַאנ ףיוא גָאט ןֹופ
 טליּב ןוא :
 טציז עּבַאשז ַא יװ סָאװ ,ןייטש לקיטש םעד



 .וס

 ,ךיוה רעד ןיא ןעגנַאטש טימ לוטש עכייוו ַא
 ? ךיור ןטקָאלעג ךעלרענרעה -- ןּפיל-ןעלקניװ ןופ

 ,רעל:ןעגנורענירע ,רושזַאּבַא רענירג ַא |
 ..!רעמ טינ --

 ,טנַאװ רעשירעמעד ףיוא דליּב עטלַא ןַא
 {טנַאה עקירענייּב עטרַאצ סנצעמע -- רָאה יד ףיוא ןוא

 ,רעּב ַא ןופ ילעטס רעד ףיוא ןטָאש ַא
 ..!רעמ טינ --

  ,םַאלפ ןקידנלַאפ ןופ שַא סָאד ןרַאשסױרַא
 . . .ןײלַא ןייז ןופ דיירפ עקידלמערד ַא

 , . .ןעייווצ ןיא בוא -- דנלע ןופ

 ,םָאּבלַא ןיא ןענגענַאּב - קילּב ןטכירעגמוא ַא
 ,רעווש ןעור טייקליטש יד לָאז לסקַא יד ףיוא ןוא
 : ! רעמ טינ -- אי



 .זט

 ,יײנ:סָאד ןופ רעדיל טימ ךוּב ַא -- קילּב ןקידלמירד .רַאפ
 } דנַאּב רעיינ ַא ,רענעטינשעצטינ ַא

 ,יילּב ןופ ףיוא סרעסעמ טימ טניה ןּבױה ןּברַאש םעד --
 ...טנַאה רעד ןיא רעסעמ ּבלַאה ,טנוה בלַאה

 ,טכַאמרַאּפ .טינש ףיוא -- טַאלּב עטשרע יד
 } ייווצ רעגייז ןיוש .טנַאה יד טּביילּב רעסעמ ןיא

 ,טרַאװ רעגעלעג ןיימ -- רעּבירַא טקעדרַאפ ּפָאק םעד --
 ,.ייט עטלַאק ןיימ--גיוא טקיטולּבעצ ַא יו ,טינ םענייק ףיוא טקוק ןֹוא

 ,ליומ ןייז טָאה ןדָאל טימ טכַאמענוצ רעטסנעפ רצד

 = ,טנַאװ יד ןייא עטַאװעמּת ךיז טלַאה רעטכעלעג ןופ ןוא

 ...טנַאה רעד ןיא רעסעמ ּבלַאה ,טנוה ּבלַאה ייֵלַּב ןֹופ

 ,ליופ ןוא קידלמערד ןיּב ךיא ןוא : ךייוו זיא לוטש ןייט
 ,סניילק סָאד גָאט ןופ רימ ייּב טניה ןלייצ ןּברַאש ןיא

 ..!סנייא ץלַא --
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 ,ןל

 ,גָאט ,ןגיֹוא עטזיּפשעגסױא ענייד ךַיז דנַיּברַאּפ
 טנעה עניימ ןּופ עטלדנַאהעגּפָא ןסָאג טַימ

 ןּוז יד קעװַא ךיז לסקַא ףיֹוא לעטש ןּוא
 יגוּפַאּפ ןטלַא םעד --

 ליֹומ קיטּולּב טימ רימ רַאּפ ןקיּפסיֹורַא לָאז רע
 ,טייו רעיֹולֹּב ןּופ
 - גיו רעיֹולּב ןופ

 .. ."קילג ףיֹוא עלעטעלּב ַא --

 ,ןגאר עטקיֹוּפעגּפָא ןּופ עטעקַאנ סנגיוּבנלע ףיֹוא
 ,ןטכָאלּפרַאפ רָאה עטזָאלעצ'נ ענעדלָאג תֹועּבטמ טימ יו

 ןרעפערט עצרַאװש יד ליטש ןיֹוׁש םּוא טייג
 ...ןטרָאק עקידנפערט ןּופ ךעלרעייפ עטיור טימ

 ;ןטסענ לפיו ןּופ-,שינרעטסניפ עכַײװ --;ָא
 ?ןגָאי ןּוא ךיז ןלייא רעגניפ לפיו ךרּוד
 ךעלעטסעק לפיו ןּופ -- ,עשירַאנ ןעײגּוּפַאּפ ,ָא
 ?ןָא ןײלַא ךיז ,עדנילּב ,ןּפעש רימ *קילג ףיוא,

 ,ןענעפע טינ עלעטעלב סָאד לעװ ךיא--
 ...ףענעײל טינ עלעטעלּב סָאד לעֹו ךיא --
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 ,חי

 אט ,ןעלּפַא עניימ ןיא טסענ ןיוש טכּוז ןייש=גָאט ןּפָארט רעטצעל א
 ןגער ןּפָארט רעטצעל

 ,סעיוו עניימ ףיוא טעּב רענעלעג ַא ךיז ליטש
 ,..ןעלּפַאלּפ סעּפע ןיוש רימ ףיוא טניוו טימ ךעלעטעלּב

 ,סיפ עניימ קיּור טינ ךָאנ ןעייג'ס ראנ --
 ...ןגעװ יד ךָאנ ךיז גָאט ףיוא ןרעגלַאוװ'ס ןּוא --

 ,גנַאזעג קיטנװָא ַא ןיוש טלויר ץעגרע ןּופ
 ,יוט ןקידנטכַאנרַאפ ךעלדנּפָארט עקידנקעמש ףיוא
 ,גנַאז רעדעי ןּופ ץרַאה םּוצ ּוצ ךיז טגייל ןּוא

 ...יורטש רעדעי ךיז טָאה ןעקנורטעגנָא ּוצ

 -- ,סַאג רעטקנילעג ַא ןּופ ךָארּב ַא ףיוא טציא ןיּב ךיא
 ... קנַארטעג רערֹוּכש ַא -- ליומ סצעמע ןיא

 ,טסַאג רעקיטנװָא ןיימ ,ריד ףיוא טרַאװ ךיא --
 ..!גנַאזעג קיטנוװָא ,ָא ,טיירג טינ ךָאנ ןיּב'כ ןעמענפיוא ךיד
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 ,ןייּב ןקידנעגניז ןּופ קירּב ןיימ טינ רימ טמענעצ
 ;ןגיוצרַאפ ךיא ּבָאה ץרַאה ןיימ ּוצ ּבױהנָא ןייז ןרעדָא טימ

 ,ןייג יױזַא קירּוצ ןּוא ןיה םיא ףיוא ךיז טסנַאק ּוד !רעײגיײּברַאפ --
 ...ןיילַא םּוא ךיז טרעק ןּוא דיל ןיימ סיױרַא םיא ףיוא טייג -- הנוז ַא

 ,ןעייוו ןיימ ןופ לגילפ ַא -- ,םיור ןיא טגיוו ךיז ףוס ןייז
 1 ןגיוא עניימ ןופ ּפמעל ייּב ,געוו ןיא םיא ףיוא ךיז ןלעטש ןעלגיופ ןוא

 ןָא גיוּב ךיא קירּב ןיימ ךייא רַאפ דיירפ טימ ! טסעג עקידנעילפ עניימ ,ָא -
 .. .ןייטש ןדעי ָאד זיא ךעלרעפעג ,ור סמענייק ָאד זיא רעכיז טינ :טסייוו רָאנ

 ,קילּב ןיא םיור טימ ,רעצצמע רעוו
 ' ןגיוזרַאפ דלַאװ ןיא ךיז וצ קירּב ןופ סיפ עקידנעגנעה טעו

 ? ןעיירדרַאפ ,געלשעג ןיא יוװ ,םיא טימ ךיז ןוא
 ,קירטש ןופ טנעה עטזיילעגסיוא טימ ,רערעדעי ,וד

 ,ןגיוצעגסיוא זיא ןייּב ןופ קירּב ןיימ -- ריד וצ טינ ןוא ריד וצ
 ,. ןײלַא םוא ךיז טרעק ןוא סױרַא טייג הנוז ַא -- דיל ןיימ םיא ףיוא

 טי
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 .ב

  ,ןגױא עטנערּבעגסױא ףעלעווצ טימ ּפָאק עטקַאהעגּפָא עטַאלג ַא
 / טייצ ןופ ענעכָארקעגסױא ,ןעמערּב עטַאלג ףעלעווצ טימ

 / ,דיירק ןציורג ןטלַא ףיוא עטהפרשעגסיוא ,תומיתח ףעלעווצ ,ָא
 . . . .ןגיוצרַאפ ןוא טעקָאיװצעגוצ ןרעטש סרעטסיולק וצ טָאטש ןטימניא

 טַײלּברַאפ ךעלעמליּב-ךעלגנעלש טימ עקיכעּפ ףעלעווצ ןעלּפַאצרַאװש
 / ,טייו סעקערטש ףיוא קינייװסױא -- טנעייל ,טנעַײל !עדנילּב ףעלעווצ ,ָא = -
 . .ןגיוזרַאפ טייקיּבייא ןופ ,"תיּב ףלא , םעד ךיז טרזח ,טרזח !עמוטש ףעלעווצ ,ָא = |

 1 ,ןגער ַא ןופ עצרַאװש יװ דרע יװ ,ךיז טעמדיוו ןוא |
 ?ןריט יד סיוא ןטייצ ייּב ריא טכער2--? הומ ןיא קָאלג-רעטסיולק רעד טגָאלש ךייא
 / גףָאלש ןופ עטלסיירטעגפיוא ,סמלוג ףעלעווצ -- ,טלדגיווש ,טלטניּפ ןוא =

2 

 .נצ רפ ייז ןרעדנַא ןפיוא גיוא ןייא ייּב : םוא עדנילּב ןכירק ךעלכייּב ףיוא -
 1 ףוס / יא ץל קיל ,ךיז קידנעיירד ,ןענָאק ןוא

 ןריהעג עטפיורשעג ענעלָאטש ןופ ךעלעקוװַאיּפ עצרַאװש ייווצ



 .ב

 ,ליפ ױזַא ךעלעדנייטש ןּבילקעגנָא ןיוש ּבָאה ךיא -
 } םענייניא ייז ןעליצ ףיוא ךעלרעגנעה טַימ 9 '

 ,םוא ןיילַא ןגעוומוא ףיוא רעקיטשרָאד ךָאנ ייג ןוא
 יא וו

 ..לּ ךיז טליו רימ ,גרַאק זיא רימ ,זיא ץלַא קיניײװ רימ -- =
 א : א

 לַאפ-יייש רעדליוו ַא רימ ףיוא קירעשייא ַא טייג ןוא = |
 ! םענייא ףיוא -- רימ ףיוא ,רימ ףיוא ,רימ ףיוא ,רימ ףיוא --
 ,םענ ןַיַימ ךיא ץלַא ,רעגניפ טימ ,ךייא ןגיוא טימ גנילש ךיא -

 . . .לפייר ןַיַיק ףיוא טינ ליװ ךיא ,ךייא ןעליצ ,ןלייצ רָאנ -

 ,ןעמיור יד ןיא עטגיײלעגּפָא סעטכעטס ליּפ יוזא =
 ,זיא געוו ןפיוא ןוא טנעה יד ןיא קינײװ ױזַא ןוא -

 ..1גָאט ןטימ ןטניװ יד ןליצפיוא ךיא ןָאק יו --

 ! ןָא םיורט ןקידנרעטש ַא קוק ךימ ,ןוז ,ץעגרע ,ָא
 -- ,סעגר עניימ ןכער טינ ,טייקיּבײא ץעגרע ,ָא

 .!גָאמרַאפ ןיימ ןלייצ טינ ליוו'כ ,ןעליצ טינ ליװ ךיא
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 יד

 ףד ןעױרג:טעמרַאּפ ףיוא ,ןטלקיוועצ ַא ףיוא
 ,רעכיּב עשירעמעד:ןּבירעגּפָא ,עטלַא ןופ

 -- ,רעכיו א ןופ עטיור טימ ךעלעטעלּב טימ יװ ךיילג
 ..!ףַא - :רדסּכ טנַאה עדלימ-קיּור ַא טּביירש רימ

 ,בתּכ םעד ףיוא ןעלמיוו ןיוש ךעלטעלּב ליפ ױזַא
 { רעכיז רימ ךעלעגניר טלקיוק ןוּבשח ףיוא טנַאה ןוא

 "ריא ךיא לעװ ןּבעגּפָא סָאװע -- :ךָאנ ךיז טגערפעג טשינ ּבָאה'כ -
 .. .ףַאלקש ַא - ןיּב'כ ,ןעמוקעג יװ ,ןייג קעװַא לעװ'כ ,ָא

 ,עדלימ-קיּור יד ,טנַאה יד ,רימ טעיורט יז לפיוו

 - ,ןָאק-שער ןיימ ןופ ןטסניוװעג יד טינ טנָאמ יז רימ ייּב

 ...טירט עניימ טינ טלייצ יז ,טּביױלג יז ,טגרָאּב יז

 ..יָאד לימ ןיימ ןיא ךיא לָאמעצ דיירפ טימ ץלַא -- רענלימ א

 ...ןּכשמ ןסיורג א רימ רַאפ טסגיילרַאפ ,טייקיּביײא ,ָא

 ..} ךיל ןיימ טימ םיא לעוו'כ יצ ןפיוקסיוא -- טינ סייוו ךיא



 :טלַאהניא
 הוילאערפ 6 4

 . , . : . רָעכָאפ ןטשרֶש םעד

 074 64 י . + ןטײק ףיוא ךיז טגיװ ןוא

 .סצעהוויווו) אײ

 94 : : .  ׁשֵא ןופ םָצגעגיױהרעד רימ ףיוא
 10 4 : . . רעצ ןיימ ּביל רַאפ ןָא םעניּכ

 177 4 7 , קירצגנוה ןייטשּפיוא ןגרָאמ לעװ'ּכ
 187. : : .  סעגורט עקידהפוח ןופ ץנעט ,ָא '

 תוצה ..(

 21 ; י : : . רענעּברָאטשַעג רעד ףיוא

 2200 : ; : : : ךיז טלייא ,ָא

 24 , , : : טכַאנ-ּבלַאה -- רַעקעלג

 27 04 , ; : , ןסעוװרָאּב ,רעלטעּב ,רימ

 28 . : . טָשיױרטרַאּפ רימ םערוטש ַא טָאה

 99/ : : : . טקישעגנָש טכאנ-ּבלַאה
 80 : , : . סגנַאגפױא ףיוא שא טיפ
 סע 4 ' . : . ץריַא -רעטייה ,צריא-רעטייר

 82 . : : : : עקישטילג ןגעוו ףיוא
 88 . ' : : : לט ףיוא טינ לטעצ

 20 4 : : : . צדליװ ףיוא ןלעוװ ףיוא 4

 ,רענייטש עקידנעגניז - ,{ז --
 07 .  : , . ןריפרַאפ טינ ָאד גצוו ךימ טסלָאּ

 89 . : : ? י .  טלטײקרַאפ-ּבוטש

 40 . : . : . טסיװ ףיוא ןדמַאז ףיוא

 42 , : . . סרעטלערוצ ןיימ ןופ ךרַאמ טימ

 43 4. : : , : . ךעלעּפרָאט טיפ

 495 .  . . . . . לָאװ קיטש ַא טיפ

 46 . . : : : . ןגַעװ-דײש ףיוא

 48 . . : . . : ליֹומ וצ ליפ

 4006 : : . : . ךיז סיגעצי'ּכ

 50 . . : . . . : זומּת

 820 : , , . 9 ףימ וצ רעטנעג ו

 סם , . . . גָאט רעסיורג א רַאפ סָאװ '

 54 ;  : : : ךָאנ ןעמ טרַאװ ןעמעװ ףיוש = טו שש
 58 . ' , : ךַאװ ףיוא יװ ןגיוצעגסיוא 0 י

 90 + . : : ןּגָאר רֶעכָעד ףיוא ךיז ןעיירפ
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 : ץעגרע רעדנילּב 4

 . ךעלכעד ענעיורטש ןופ
 . ןגערפ טינ םענייק לעוו'כ

 , ןגַױא ןיא ךיור טימ
 . : טקנעּברַאפ
 . סעטערַאק עצרַאװש
 י . ךיז טרעטַאי ךָאנ

 טיורּב רענירג ןייד קידרעקיוה

 : . . ףטקינַאהעגסױא ,וד
 : : . ּפָאק ןיימ ,ָאידָאד
 .ּפָאק ןטציירקעג ןייד ָאד טיה ךיא

 י : י . ךיא טינ
 9 6 2 יי ףיוא ןעײג

 .טָאטש .+ד1
 באַפעל  ,

 עטסעמלַאּפעג
 עטָעטנעּפעג

 : רֶצליימ לפיוו טימ

 : .  ץַאלּפ ןטימניא

 קירטש רעצרַאװש רעגנַאל ,וד
 שעּפָעד עשיטכַאנ עטצעל ַא
 : .ףשח ןופ רש םוצ
 ' 5 ןפַאלקש

 כגודייש .דג
 ןעגנעל רעּביא ןטיירּב רעּביא

 .טנאוו םייּג .לנַו

 . ליומ ןגעזעצ ןייד ןופ
 טנֲעה עניימ ףיוא ךיז ןצרַאװש -

 : א לפיוו טימ

 5 5 .+ תצנושמ

 . . ךיז עּפַארד ךיא

 : . סײװ ךיא

 רעיוט ןזיּב ליוו'כ
 , . דמַאז ןיא
 טיוט ,ריד טימ רבח ןיּב'כ
 .+ עדײּב ןסײװ רימ
 טכַאנ רעצרַאװש ןיא |

 .גַאדרעטַאשט ,ןאה
.24 -1{ 



 טיש יינש
 /+  טכַאנ רֶעּביא
 . ןעגנַאז טימ ךיוה

 ַעלא ןופ ןטניוװ ןופ
 , ןטניװ ךיז ןרָאּפ ןוא
 םערוטש רעקידלגילפ-טנזיוט

 לַאפ-טכַאב

 ,ם ת סי

 ךיז ןעקנערט
 טנװָא רָעיולְּב

 : ןֶעלטיק טימ
 . רענייא ,וד
 . שטנעמייּברַאפ ,ייטש
 : . הימ ףיוקרַאפ
 גט ןגיוצעגסיוא
 : . קנַאצ ןטצַעל ןיא
 טכַאנ רַעּבלַאה רֶעיֹולּב ןיִא
 : עלעסיּבַא ןייטש ךָאנ
 , . - ןּבירטרַאפ
 עשזדנָאלּב ךיא ןעװ ןופ
 לשוּב רענרעצליה ַאי

 . העהלעפ ףיוא
  לוטש רעכײװ ַא
 קילּב ןקידלמירד רַאפ
 . ףיז דניּברַאּפ
 ןּפָארט רעטצעל

 א

{ 

 5 . טינ רימ טמענעצ
 ּפָאק עטקַאהעגנּפָא עטַאלג ַא
 ןּבילקעגנַא ןיוש ּבָאָה ךיא
 .  ןטלקיװעצ ַא ףיוא
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 :שיקרַאמ ץרּפ ןופ קרעוו

 .וועיק *,גַאלרַאפ-סקלַאפ , -- ןלצװש

 ,ַאלסָאנירעטַאק ,"טפַאשנסיװ, גָאלרַאפ -- סַאּפ ןוא טסוּפ

 .וַאלסָאנירעטַאק ,"שטנעמ ןוא דוסַאנ , גַאלרַאֿפ -- למיה ןופ ?רעלעט ןכָאג
 ,וַאלטָאנירעטַאק ,"שטנעּמ ןוא רוטַאנ,, גַאלרַאפ -- שירעפיטש

 .הַאלסַאנירעטַאק ,'קַאיַאמ, גַאלרַאפ -- געװ .ןטימניא
 ,אנליו ,".א .ש .י .צ, גַאלרַאפ -- קידנעײגיײּברַאֿפ

 .ץשרַאװ ,"עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ -- דנַאל-הליקס ןיא

 ,עשרַאװ ,"ָעגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ -- ץּפוק יד
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